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Zoznam použitých skratiek 

ALARA As Low As Reasonably Achievable (tak nízke, ako je ešte rozumne 

dosiahnuteľné) 

a pod.  a podobne 

atď.  a tak ďalej 

CCD  Charge-coupled device (obvod s nábojovou väzbou) 

CCTV  Closed circuit television (Uzavretý televízny okruh) 

CD  Compact disc 

č.  číslo 

ČR  Česká republika 

ČSN  Česká technická norma 

DPH  Daň s pridanej hodnoty 

DPPC  Dohľadové poplachové a prijímacie centrum 

DVR  Digitálny videorekordér 

EN  Európska norma 

FMEA  Failure mode and effects analysis (Analýza príčin a následkov) 

hod.  hodina 

IR  Infra red (infračervený) 

KČ  Koruna Česká 

ks  kus 

LCD  Druh monitoru (Liquid crystal display) 

LED  Light-Emitting Diode (Dióda emitujúca svetlo) 

MKS  Mestský kamerový systém 

MŠ  Materská škola 

MZS  Mechanické zábranné systémy 



napr.  napríklad 

obr.  obrázok 

odst.  odstavec 

Polícia ČR Polícia Českej republiky 

PZTS  Poplachový zabezpečovací a tiesňový systém 

RFID  Radio Frequecy IDentification (Vysokofrekvenčná identifikácia) 

Sb.  Sbírka (zbierka) 

TV  Televízny 

tzv.  takzvaný 

USB  Universal Serial Bus (Univerzálna sériová zbernica) 
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1. Úvod 

Potreba chrániť svoj život, zdravie a majetok je odnepamäti v každom z nás. Už naši 

predkovia využívali rôzne primitívne zabezpečovacie prvky a systémy k obrane proti 

napadnutiu nepriateľom. Tieto bezpečnostné prvky a systémy, ako boli napríklad rôzne 

hradby, priekopy alebo padacie mosty, slúžili k znemožneniu alebo aspoň k spomaleniu 

útoku a tým v značnej miere prispievali k ochrane životov, zdravia a vlastníctva majetku.   

V súčasnej dobe sa spoločnosť stále viac zaoberá otázkami z oblasti bezpečnosti osôb 

a majetku. V deväťdesiatych rokoch minulého storočia boli s nástupom demokracie 

organizácie, inštitúcie a občania zbavení rôznych zábran predchádzajúceho spoločenského 

režimu a obdarení značnou mierou slobody, ktorá môže byť v rámci ochrany majetkového 

vlastníctva veľmi ľahko zneužitá. Spoločnosť musí čiastočne toto bremeno zodpovednosti 

štátu za ochranu vlastníctva a bezpečnosti prevziať na seba a so štátnou správou v tomto 

ohľadu efektívne spolupracovať. Je potrebné si uvedomiť, že otázku súkromnej ochrany 

majetku je nutné zvážiť a riešiť ešte pred samotným vzniknutým problémom, a že prínos 

tejto ochrany majetku značne prevyšuje nad nákladmi súvisiacimi s jej realizáciou. 

Majetková kriminalita dlhodobo tvorí väčšinu všetkej kriminality páchanej na území 

Českej republiky i v oblasti Moravskoslezského kraja. Najviac sú ohrozené miesta, kde sa 

zhromažďuje veľké množstvo osôb (nákupné centrá, autobusové a vlakové stanice, a pod.). 

Do majetkovej kriminality spadajú krádeže prosté – vreckové krádeže, krádeže áut, atď.; 

majetkové trestné činy – podvod, sprenevera, neoprávnené užívanie cudzej veci, a pod.; 

a krádeže vlámaním do obchodov, škôl, bytov, domov, atď.  

V rámci riešenia problému zabezpečovania materských škôl je potrebné prihliadať 

nielen na ochranu majetku, ale predovšetkým na ochranu života a zdravia detí. Hlavne po 

vražednom útoku na obchodnú akadémiu v Žďáru nad Sázavou z októbra 2014, kde 

psychicky chorá útočníčka pobodala a zavraždila šestnásť ročného študenta, vzrástla 

v spoločnosti otázka, či sú školské zariadenia a deti v nich dostatočne zabezpečené a 

chránené. 

Cieľom diplomovej práce je navrhnúť inovatívne technické zabezpečenie objektov 

materských škôl s možnosťou napojenia na mestský kamerový systém. Na základe 

spolupráce s Magistrátom mesta Frýdek – Místek bol pre tento účel vybratý objekt materskej 
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školy „Sluníčko“ v meste Frýdek - Místek. Prostredníctvom použitia vhodných metód analýz 

rizík identifikujem riziká súčasného zabezpečenia materskej školy a na základe týchto zistení 

navrhnem vhodné varianty inovácie v zabezpečení tohto objektu. Následne varianty 

prehodnotím pomocou kritérialnej matice a na základe výsledkov tejto metódy vyberiem 

najvhodnejšiu variantu návrhu inovatívneho zabezpečenia.  
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2. Rešerše 

Pod pojmom rešerš rozumieme literatúru k danej téme, na základe ktorej som 

spracoval diplomovú prácu. Táto literatúra slúži k usporiadaniu základných poznatkov, 

východísk a k získaniu informácií potrebných pre túto diplomovú prácu. Najvýznamnejšie 

literárne pramene nutné ku spracovaniu témy „Zabezpečenie materských škôl s možnosťou 

napojenia na mestský kamerový systém“ sú uvedené nižšie. 

BRABEC, F., a kol.: Bezpečnost pro firmu, úřad, občana. Praha: Public 

History, 2001, 400 s. ISBN 80-86445-04-06 

Výklad tejto publikácie je zameraný predovšetkým na problematiku bezpečnosti 

organizácií, a to prevažne súkromných. Najväčšia časť knihy sa venuje problematike 

fyzickej ochrany a ochrany vo forme súkromných detektívnych služieb. 

KŘEČEK, S., a kol.: Příručka zabezpečovací techniky. Blatná: Criterus, 

2003, 351 s. ISBN 80-902938-2-4 

Táto kniha svojím obsahom pokrýva problematiku elektronickej zabezpečovacej 

signalizácie, systémov priemyselnej televízie, mechanických zábranných prostriedkov 

a elektronickej požiarnej signalizácie. V obmedzenej miere sa venuje problematike 

kartových prístupových systémov, systému miestneho rozhlasu, evakuačných systémov 

a ochrane automobilov. 

LUKÁŠ, L., a kol.: Bezpečenostní technologie, systémy a management I. 

Zlín: Verbum, 2011, 316. ISBN 978-80-87500-05-7 

Literatúra sa venuje počnúc bezpečnostnou analýzou a špecifikáciou bezpečnostných 

hrozieb a rizík, cez návrh a implementáciu bezpečnostných opatrení vo forme systémov 

fyzickej bezpečnosti, až po zaistenie jej efektívneho chodu po celú domu životného cyklu. 
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UHLÁŘ, J.: Technická ochrana objektů, I. díl, Mechanické zábranné 

systémy II. Praha: PA ČR, 2009, 179 s. ISBN 978-80-7251-312-3 

Učebný text sa venuje problematike v oblasti technickej ochrany objektov. Prvý diel 

sa zameriava na mechanické zábranné systémy a ich rozdelenie, využitie, zabezpečenie 

otvorových výplní objektov a prepravu peňazí a cenností. Súčasťou jednej z kapitol je aj 

výpočet prielomovej odolnosti. 

UHLÁŘ, J.: Technická ochrana objektů, II. díl, Elektrické zabezpečovací 

systémy II. Praha: PA ČR, 2005, 229 s. ISBN 978-80-7251-312-0 

Publikácia nadväzuje na predchádzajúci diel a venuje sa problematike  v oblasti 

technickej ochrany objektov. Druhý diel sa zameriava na elektrické zabezpečovacie systémy 

a ich rozdelenie, jednotlivé prvky, čidlá, ústredne a princípy ich funkcie. Ďalej sa zaoberá 

projektovaním, schvaľovaním a realizáciou týchto systémov.  

UHLÁŘ, J.: Technická ochrana objektů, III. díl, Ostatní zabezpečovací 

systémy. Praha: PA ČR, 2006, 246 s. ISBN 80-7251-235-8 

Posledný, tretí diel z rady publikácie zaoberajúcou sa technickou ochranou objektov. 

V tomto diele sa nachádzajú, pre moju prácu potrebné, informácie z oblasti systémov 

priemyselnej televízie a elektrickej požiarnej signalizácie. 
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3. Právne predpisy a technické normy 

Pri realizácii zabezpečenia objektu, osôb a majetku je potrebné postupovať podľa 

právneho systému daného štátu. V Českej republike doposiaľ neexistuje konkrétny, súhrnný 

právny predpis pre ochranu osôb a majetku. Je teda nutné sa riadiť podľa množstva právnych 

predpisov a technických noriem, ktoré sa bezprostredne vzťahujú k tejto problematike. 

Prehľad niektorých právnych predpisov, ktoré sa dotýkajú vlastníckeho práva a ochrany 

tohto práva, je uvedený nižšie. Všetky právne predpisy sú uvedené v znení neskorších 

predpisov a zmien. 

3.1. Ústava Českej republiky 

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava Českej republiky (ďalej iba Ústava) z roku 1992 vytvára 

spolu s Listinou základných práv a slobôd z roku 1991 najvyšší právny predpis Českej 

republiky. Ústava upravuje najdôležitejšie náležitosti v štáte a stanovuje, že Česká republika 

je zvrchovaný, jednotný a demokratický štát. Z preambule Ústavy vyplýva, že občania majú 

možnosť brániť a strážiť si svoj majetok spôsobmi, ktoré nie sú v rozpore so zákonom. 

Ústava nie je jedným uceleným zákonom, ale pozostáva z rady samostatne stojacích 

ústavných zákonom a im právne rovno postaveným dokumentom. Text Ústavy pozostáva zo 

slávnostného úvodného prehlásenia nazvaného preambula a zo 113 článkov zaradených do 

ôsmich hláv.[13] 

3.2. Listina základných práv a slobôd 

Súčasťou ústavného poriadku je Listina základných práv a slobôd, Zákon č. 2/1993 

Sb. V širšom pojatí môžeme povedať, že tento právny dokument vyjadruje vzťah medzi 

štátom a občanom. V užšom pojatí zaručuje základné práva a slobody všetkým, bez rozdielu 

pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, 

národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnostnej alebo etnickej menšine, 

majetku, rodu alebo iného postavenia.[14]  
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3.3. Trestný zákonník 

Zákon č. 40/2009 Sb. Trestný zákonník, v znení neskorších zmien a predpisov. 

Trestný zákonník je jeden z prameňov práva – trestného práva hmotného. Tento zákon 

vymedzuje trestné činy a stanovuje trestné sankcie za páchanie týchto činov. Pozostáva 

z dvoch častí – obecnej a zvláštnej. Obecná časť upravuje základy trestnej zodpovednosti, 

znaky trestného činu, sankcie a ďalšie ustanovenia. Zvláštna časť obsahuje znaky 

konkrétnych trestných činov.  

Dôležitejšou časťou tohto zákona pre potreby tejto práce sú okolnosti vylučujúce 

protiprávnosť. Týmto pojmom sa rozumejú určité okolnosti, ktoré spôsobujú, že čin, ktorý 

sa svojimi znakmi podobá trestnému činu, nie je trestným činom v prípade, že bolo jednané 

v záujme ochrany spoločnosti alebo jednotlivca. 

Z hľadiska ochrany osôb a majetku sú dôležité tieto okolnosti vylučujúce 

protiprávnosť: 

 Krajná núdza (§ 28) – „Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo 

priamo hroziace záujmu chránenému trestným zákonom, nie je trestným činom. 

Nejde o krajnú núdzu, ak bolo možno toto nebezpečenstvo za daných okolností 

odvrátiť inak alebo spôsobený následok je zrejme rovnako závažný alebo ešte 

závažnejší než ten, ktorý hrozil, alebo bol ten, komu nebezpečenstvo hrozilo, 

povinný ho znášať.“ 

 Nutná obrana (§ 29) – „Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci 

alebo už trvajúci útok na záujem chránený týmto zákonom, nie je trestným činom. 

Nejde o nutnú obranu, ak bola obrana zjavne neprimeraná spôsobu útoku. Ku 

jednaniu v nutnej obrane je oprávnený jednať ktokoľvek, musí ísť však o útok, alebo 

hrozbu útoku zo strany človeka a útok musí priamo hroziť alebo trvať.“ 

Ďalšie dôležité paragrafy v rámci tohto zákona sú: 

 Krádež (§ 205) – tohto trestného činu sa dopustí ten, kto si prisvojí cudziu vec tým, 

že sa jej zmocní, a: 

a) spôsobí tak na cudzom majetku škodu nie nepatrnú, 

b) čin spácha vlámaním, 
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c) bezprostredne po čine sa pokúsi uchovať si vec násilím alebo vyhrážkou 

bezprostredného násilia, bude potrestaný odňatím slobody až na dva roky, 

zákazom činnosti alebo prepadnutím veci alebo inej majetkovej hodnoty. 

 Neoprávnené užívanie cudzej veci (§ 207) – Kto sa zmocní cudzej veci nie malej 

hodnoty alebo motorového vozidla v úmysle ich prechodne užívať, alebo kto na 

cudzom majetku spôsobí škodu nie malú tým, že neoprávnene takéto veci, ktoré mu 

boli zverené, prechodne užíva, bude potrestaný odňatím slobody až na dva roky alebo 

zákazom činnosti.[15] 

3.4. Trestný poriadok 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestnom riadení súdnom (trestný poriadok), upravuje 

postupy orgánov činných v trestnom konaní. Dbá na dôkladné prešetrenie trestných činov 

a spravodlivé potrestanie ich páchateľov. Tento zákon hovorí že je právom a zároveň aj 

povinnosťou občanov napomáhať pri plnení účelu trestného konania.  

V rámci obsahu tejto práce je najdôležitejší §76 Zadržanie osoby podozrivej, 

odstavec 2, ktorý hovorí: „Osobnú slobodu osoby, ktorá bola pristihnutá pri páchaní 

trestného činu alebo bezprostredne po tom, smie obmedziť ktokoľvek, ak je to nutné ku 

zisteniu jej totožnosti, k zabráneniu úteku alebo k zaistení dôkazov. Je však povinný túto 

osobu odovzdať ihneď policajnému orgánu, príslušníka ozbrojených síl môže tiež odovzdať 

najbližšiemu útvaru ozbrojených síl alebo správcovi posádky. Ak nie je možné takúto osobu 

ihneď odovzdať, je treba niektorému z uvedených orgánov obmedzenie osobnej slobody bez 

odkladu oznámiť.“ [18] 

3.5. Zákon o priestupkoch 

Zákon č. 200/1990 Sb., o priestupkoch, hovorí, že priestupok je zavinené jednanie, 

ktoré ohrozuje alebo porušuje záujem spoločnosti a je za priestupok v tomto zákone výslovne 

označené, ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa zvláštnych právnych predpisov 

alebo o trestný čin. Ak zákon výslovne nestanoví, že je treba úmyselného zavinenia, potom 

k zodpovednosti postačí zavinenie z nedbanlivosti. 

Priestupky proti majetku (§ 50) – priestupku sa dopustí ten, kto: 
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a) úmyselne spôsobí škodu na cudzom majetku krádežou, spreneverou, podvodom 

alebo zničením či poškodením veci z takého majetku, alebo sa o také jednanie 

pokúsi, 

b) úmyselne neoprávnene užíva cudzí majetok alebo si prisvojuje cudziu vec 

nálezom alebo inak bez dovolenia oprávnenej osoby, 

c) úmyselne ukryje alebo na seba alebo iného prevedie vec, ktorá bola získaná 

priestupkom spáchaným inou osobou, alebo to, čo za takú vec bolo opatrené. [19] 

3.6. Občiansky zákonník 

Zákon č. 89/2012 Sb., Občiansky zákonník upravuje majetkové vzťahy fyzických 

a právnických osôb, vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako ale aj vzťahy vyplývajúce 

z práva na ochranu osôb, pokiaľ tieto občianskoprávne vzťahy neupravujú iné zákony.  

Každá fyzická osoba má právo na ochranu proti tomu, kto do jeho majetkových 

a vlastníckych práv neoprávnene zasahuje. Má právo na ochranu svojej osoby, hlavne života 

a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ale aj súkromia, svojho mena a prejavov 

osobnej povahy. Ak hrozí bezprostredne neoprávnený zásah do práv, môže ho ten, čo je 

takto ohrozený, primeraným spôsobom odvrátiť. [16] 

3.7. Zákonník práce 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákonník práce v znení neskorších zmien a predpisov 

upravuje a vymedzuje pracovnoprávne vzťahy vznikajúce medzi zamestnancom 

a zamestnávateľom pri výkone ich pracovných činností. Piata časť tohto zákona sa týka 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Z tejto časti vyplýva povinnosť pre zamestnávateľa 

vytvoriť zamestnancom bezpečné pracovné podmienky a prostredie, ktoré neohrozuje ich 

život a zdravie. [20] 

3.8. Zákon o ochrane osobných údajov 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov ukladá práva a povinnosti 

v oblasti zhromažďovania osobných údajov a ich následného spracovania. Na dodržiavanie 

tohto zákona dohliada Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorý sídli v Prahe. Tento zákon 
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sa nevzťahuje na náhodné zhromažďovanie bez následného ďalšieho spracovania alebo 

spracovávaním pre vlastnú potrebu výlučne fyzickej osoby.[17]  

3.9. Technické normy 

Nižšie sú uvedené technické normy, ktoré súvisia s problematikou ochrany objektov. 

Jednotlivé normy som rozdelil do dvoch skupín, a to na normy oblasti mechanických 

zábranných systémov a  na ďalšie normy z oblasti fyzickej ochrany.  

3.9.1. Normy oblasti mechanických zábranných systémov 

V tejto kapitole sú uvedené technické normy týkajúce sa oblasti používania 

mechanických zábranných systémov. Sú to normy: 

ČSN 39 5360  Skúšky odolnosti ochranných prostriedkov – Skúšky odolnosti proti 

strelám, črepinám a bodným zbraniam. Technické požiadavky 

a skúšky, 

ČSN 91 6012 Bezpečnostné úschovné objekty – Požiadavky, klasifikácie a metódy 

skúšania odolnosti proti vlámaniu. Trezory so základnou 

bezpečnosťou, 

ČSN EN 1143-1 Bezpečnostné úschovné objekty – Požiadavky, klasifikácie a metódy 

skúšania odolnosti proti vlámaniu. Časť 1: Skriňové trezory, trezorové 

dvere a komorové trezory. 

ČSN EN 1300 Bezpečnostné úschovné objekty – Klasifikácia zámkov s vysokou 

bezpečnosťou vzhľadom k ich odolnosti proti nepovolenému 

otvoreniu, 

ČSN EN 356 Sklo v stavebníctve – Bezpečnostné zasklenie. Skúšanie a klasifikácia 

odolnosti proti ručne vedenému útoku, 

ČSN P ENV 1627 Okná, dvere, uzávery – Odolnosť proti násilnému vniknutiu. 

Požiadavky a klasifikácia.[8]   
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3.9.2. Ďalšie normy v oblasti fyzickej ochrany 

Nižšie sú uvedené ďalšie technické normy týkajúce sa oblasti poplachových 

zabezpečovacích a tiesňových systémov, kamerových a vstupných systémov.  

ČSN EN 50130   Poplachové systémy - Všeobecne,  

ČSN EN 50131-1  Poplachové systémy – Elektronické zabezpečovacie systémy 

vo vnútri a vonku budov. Časť 1: Všeobecné požiadavky,   

Popisuje 4 základné stupene zabezpečenia a 4 triedy vplyvu prostredia. Ďalej 

popisuje zostavovanie zabezpečovacích systémov. Je určená ako vodítko pre poisťovacie 

spoločnosti, dodávateľov elektrických zabezpečovacích systémov, užívateľov a políciu pri 

stanovovaní kompletnej a presnej špecifikácie ochrany pre konkrétne objekty. 

ČSN EN 50132  Poplachové systémy - CCTV sledovacie systémy pre použitie 

v bezpečnostných aplikáciách,  

ČSN EN 50133  Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupov pre použitie 

v bezpečnostných aplikáciách,  

ČSN EN 50134   Poplachové systémy - Systémy privolania pomoci,   

ČSN EN 50136  Poplachové systémy – Poplachové prenosové systémy 

a zariadenia. [8]  
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4. Fyzická ochrana 

Táto kapitola diplomovej práce sa venuje teoretickej stránke fyzickej ochrany. Daná 

problematika je pomerne dosť obsiahla, preto som sa jednotlivým rozdeleniam nezaoberal 

moc do hĺbky. Komplexné zabezpečenie akéhokoľvek objektu pred jeho narušením je 

tvorené kombináciou týchto prvkov fyzickej ochrany: 

 Klasická ochrana, 

 Technická ochrana, 

 Fyzická ostraha, 

 Režimová ochrana. 

V niektorých literatúrach sa klasická ochrana neuvádza ako samotná kapitola 

fyzickej ochrany, ale je rozobraná ako podkapitola technickej ochrany. Vzťahy medzi 

jednotlivými prvkami fyzickej ochrany sú graficky zobrazené na nasledujúcom obrázku (viď 

Obr. 1). 

 

Obrázok 1 Fyzická ochrana [autor] 

4.1. Klasická ochrana 

Pod pojmom klasická ochrana v užšom slova zmysle rozumieme súhrn 

mechanických zábranných systémov (ďalej len MZS), ktoré znemožňujú alebo aspoň 

sťažujú odcudzenie, či poškodenie objektov, ich častí, alebo cenných predmetov 
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nachádzajúcich sa vo vnútri objektov. V širšom pojatí sú to hlavne steny, okná, dvere, 

podlahy a strechy objektov. Prioritné postavenie MZS vyplýva z historického vývoja 

zabezpečovacej techniky, kde sa práve táto forma označuje za najstarší a najpoužívanejší 

spôsob ochrany osôb a majetku. V praxi sa vo väčšine prípadov kombinuje s ostatnými 

druhmi fyzickej ochrany, s ktorými sa vzájomne doplňuje. [4] 

V rámci okruhov v ktorých je možné MZS využiť, môžeme tieto prvky rozdeliť do 

3. skupín: 

1. Prostriedky obvodovej (perimetrickej) ochrany – zaisťujú bezpečnosť 

vyhradeného územia okolo chráneného objektu. 

2. Prostriedky plášťovej ochrany – zabraňujú, respektíve sťažujú nepovolanému 

vstupu do objektu. 

3. Prostriedky predmetovej ochrany – zabezpečujú priestory či úschovné miesta, 

v ktorých sú uložené peniaze, cennosti, utajované informácie atď.[10] 

4.1.1. Prostriedky obvodovej ochrany 

Ide o tú časť vonkajších zábranných prostriedkov, ktoré nie sú priamou súčasťou 

chráneného objektu (budovy, miestnosti a pod.), ale práveže sú od neho priestorovo 

vzdialené. Nachádzajú sa na voľnej ploche mimo chránený objekt a vo väčšine prípadov 

vizuálne vyznačujú hranicu pozemku a vytvárajú tak tzv. právnu hranicu pozemku.[4] 

Hlavnými predstaviteľmi tých MZS sú oplotenia či iné ohradenia okolitého pozemku 

vrátanie bránok, brán, závor, priepustí a turniketov, ktoré môžu byť navyše vybavené aj 

vrcholovými a podhrabovými prekážkami. Uvedené prostriedky sú stabilne uložené, ale 

môžu sa použiť aj prenosné zábrany – tzv. zátarasy.[10] 

4.1.2. Prostriedky plášťovej ochrany 

Úloha MZS plášťovej ochrany je rámci ochrany osôb a majetku nezastupiteľná a po 

storočia nemenná. Poslanie týchto MZS je predovšetkým v sťažení a prakticky znemožnení 

vniknutia páchateľa do chráneného priestoru v objekte, prípadne aj páchateľa od tejto 

činnosti odradiť. Plášťovú ochranu z hľadiska klasickej ochrany tvoria hlavne stavebné 

prvky budov (steny, strechy,...) a otvorové výplne (okná, dvere,...).[4] 
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4.1.3. Prostriedky predmetovej ochrany 

Pod týmto pojmom chápeme  prostriedky, ktoré slúžia buď samostatne ako úschovné 

objekty, alebo môžu byť zaradené aj do predchádzajúcich systémov ochrany. Slúžia ako 

konečné miesto pre úschovu hotovostí, šperkov, cenností, zbierok, zbraní, cenných papierov 

alebo iných dokumentov. Medzi prostriedky predmetovej ochrany patria: 

 Komorové trezory - chápeme pod nimi  bezpečnostné úschovné objekty chrániace 

uložený obsah proti násilnému vniknutiu, pričom ich vnútorné rozmery v uzavretom 

stave sú do každej strany väčšie ako 1 m. Sú to pevné stavebné celky budov, riešené 

buď samostatne vo vnútri objektov, alebo sú ich súčasťou. 

 Komerčné úschovné objekty - do tejto skupiny patrí zvyšná časť úschovných 

objektov ako napríklad skriňové trezory, ohňovzdorné skrine, účelové trezory, 

kartotéky, príručné pokladničky a pod.[10] 

4.2. Technická ochrana 

V tejto kapitole si stručne rozoberieme jednotlivé prvky technickej ochrany, ktorými 

sú poplachové zabezpečovacie a tiesňové systémy, systémy kontroly vstupu, kamerové 

systémy a mestské kamerové systémy. 

4.2.1. Poplachové zabezpečovacie a tiesňové systémy 

Pod poplachovým zabezpečovacím a tiesňovým systémom (ďalej iba PZTS) 

rozumieme súbor prvkov schopných diaľkovo opticky a/alebo akusticky signalizovať  

na určité miesto prítomnosť, vniknutie alebo pokus o vniknutie páchateľa do stráženého 

objektu alebo priestoru.  

PZTS pozostáva zo základných prvkov (viď Obr. 2), ktoré plnia svoje špecifické 

funkcie. Medzi tieto prvky patrí: 

 čidlo (detektor), 

 ústredňa, 

 prenosové prostriedky, 

 signalizačné zariadenie, 
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 doplnkové zariadenia. [11] 

 

Obrázok 2 Bloková schéma PZTS [11] 

Čidlo 

Reaguje na fyzikálne zmeny súvisiace s narušením stráženého objektu. Pri detekcii 

vyšle čidlo ústredni správu vo forme elektrického impulzu. 

Ústredňa 

Prijíma, spracováva a vyhodnocuje signál z detektorov. Ďalej umožňuje ovládanie 

a indikáciu PZTS a zaisťuje jeho napájanie elektrickou energiou. 

Prenosové prostriedky 

Zaisťujú prenos výstupných informácií z ústredne do miesta signalizácie, prípadne 

prenos povelov opačným smerom. 

Signalizačné zariadenie 

Je určené na prevedenie prijatých informácií na vhodný akustický a/alebo optický 

signál. 

Doplnkové zariadenia 

 Uľahčujú ovládanie systému alebo umožňujú realizovať niektoré špeciálne funkcie 

(napr. ovládať zariadenia). [4] 
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4.2.2. Systémy kontroly vstupu 

Systém kontroly vstupu sa používa tam, kde sa požaduje zabrániť vstupu 

nepovolaným osobám. Automatické elektronické vstupné systémy v súčasnosti stále viac 

vytláčajú klasické metódy kontroly a nahrádzajú mnohokrát nekvalitné služby strážnych. 

Každý systém kontroly vstupu pozostáva minimálne z týchto častí: 

 identifikačný prvok – môže byť heslo, token alebo biometrická vlastnosť človeka, 

 snímacie zariadenie – sníma vstupné informácie identifikovanej osoby, 

 riadiaca jednotka – vyhodnocuje vstupné informácie a na základe informácií 

uložených v pamäti rozhoduje o uvoľnení alebo naopak zablokovaní stráženého 

vstupu. [12] 

4.2.3. Kamerové systémy 

Systémy priemyselnej televízie (ďalej iba CCTV) sú veľmi účinným prvkom 

zabezpečenia objektu. Úlohu plnia v preventívnej stránke tak, že odrádzajú páchateľa 

 od útoku. Ale ich hlavnou výhodou je znásobenie možnosti fyzickej ostrahy tým, že sú 

schopné monitorovať súčasne väčšie množstvo strážených priestorov a v prípade ich 

narušenia sú schopné toto narušenie trvale zadokumentovať.  

Prevádzka kamerového systému musí byť v súlade so zákonom č. 101/2000 Sb., 

O ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien a predpisov.  

Kamerové systémy sa používajú buď samostatne alebo ako doplnkové zariadenie pre 

akustickú a vizuálnu kontrolu objektov. Kamerový systém pozostáva minimálne z týchto 

hlavných častí:  

 kamera, 

 zobrazovacie zariadenie (monitor), 

 záznamové zariadenie. [5],[12] 

4.2.4. Mestské kamerové systémy 

Mestský kamerový systém je jeden z množstva typov používania uzavretých 

televíznych okruhov. Hlavným účelom mestského kamerového systému je jeho preventívna 
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funkcia. Medzi jeho ďalšie úlohy patrí monitorovanie vybraných verejných lokalít. Kamery 

bývajú umiestnené na miestach s najväčšou koncentráciou obyvateľov, či návštevníkov 

miest. Konkrétne teda kamery sledujú centrá miest, námestia, nákupné centrá, trhoviská, 

sídliská, parky a podobne. Mestský kamerový systém môže byť taktiež použitý aj pre 

monitorovanie dopravnej situácie. Častá je aj inštalácia v okolí futbalových a iných 

štadiónov, vlakových a autobusových staníc a v okolí iných miest so zvýšenou protiprávnou 

činnosťou. Celý systém je riadený z monitorovacieho pracoviska, na ktorom dochádza 

poverenými pracovníkmi ku vyhodnocovaniu a riešeniu vzniknutých situácií. [3] 

Prevádzka mestských kamerových systémov musí byť v súlade so zákonom č. 

101/2000 Sb., O ochrane osobných údajov, so zákonom č. 273/2008 Sb., O Polícii Českej 

republiky prípadne so zákonom č. 553/1991 Sb., O obecnej polícii. Všetky tieto právne 

predpisy sú v znení neskorších predpisov a zmien.  

Mestský kamerový systém musí monitorovať iba verejné priestranstvá, čím sa podľa 

zákona č. 128/2000 Sb., O obciach, v znení neskorších predpisov, rozumejú všetky námestia, 

ulice, trhoviská, chodníky, verejná zeleň, parky a ďalšie priestory prístupné každému bez 

obmedzenia. [25] 

4.3. Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha je zavŕšením každého systému ochrany. Je to ochrana vykonávaná 

vrátnikmi, strážnikmi, strážnou službou či policajtami. Fyzická ostraha je najdrahšia forma 

fyzickej ochrany. Na rozdiel od ostatných druhov, ktoré majú pomerne vysoké počiatočné 

investície ale potom nízku prevádzkovú réžiu, má fyzická ostraha počiatočné zriaďovacie 

náklady nízke (výcvik, výzbroj a výstroj), ale za to vysokú prevádzkovú réžiu (platy). Preto 

je potrebné fyzickú ostrahu kombinovať s ostatnými druhmi ochrany, aby bola dosiahnutá 

čo najvyššia efektívnosť ochrany. 

Fyzickú ostrahu je možné realizovať vlastnými silami, pomocou zamestnancov 

súkromných komerčných bezpečnostných agentúr, políciou, prípadne armádou. [1] 
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4.4. Režimová ochrana 

Režimová ochrana je súbor organizačne administratívnych opatrení, ktoré 

zabezpečujú bezporuchový chod celého zabezpečovacieho systému. Táto ochrana je 

založená na vytvorení  a uplatňovaní účinných bezpečnostných režimových opatrení – tzv. 

smerníc podniku. 

Režimové opatrenia delíme na: 

 vnútorné, 

 vonkajšie. [11] 

4.4.1. Vonkajšie režimové opatrenia 

Tieto opatrenia sa týkajú hlavne vstupných a výstupných podmienok u chráneného 

objektu, to je priestorov, ktorými sa vozidlá a osoby dostávajú do a z objektu. Opatrenia 

stanovujú kde, kedy, ako a čím sa smie alebo nesmie do objektu týmito cestami vstupovať 

alebo objekt opúšťať. [11] 

4.4.2. Vnútorné režimové opatrenia 

Tieto opatrenia sa týkajú pohybu vo vnútri chránené priestoru, ako napríklad 

obmedzený pohyb osôb a vozidiel len po určitých okruhoch alebo oblastiach podniku, 

režimu pohybu materiálu, skladových režimov, režimu manipulácie s kľúčmi, a pod. [11] 
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5. Štatistiky kriminality 

V tejto kapitole sa nachádzajú rozbory štatistických údajov Polície Českej republiky 

za roky 2010 - 2014. Zameral som sa na majetkovú trestnú činnosť – krádeže vlámaním. 

Keďže sa jedná o zariadenie materskej školy, v ktorom hrozí únos detí, uviedol som na konci 

kapitoly aj štatistiky tohto násilného trestného činu. Pre potreby tejto diplomovej práce sa 

nasledujúce podkapitoly venujú aj štatistikám vlámaní do školských zariadení, čo umožňuje 

porovnať a kvantifikovať podiel krádeží vlámaním do školských zariadení v celkovom 

množstve prípadov krádeží vlámaním.  

5.1. Krádeže vlámaním na území Českej republiky 

Tendencia zistených krádeží vlámaním na území Českej republiky v poslednom roku 

výrazne klesla a situácia sa tak dostala na minimálnu hodnotu za posledných päť rokov (viď 

Tabuľka č. 1 a Graf č. 1). Z tabuľky a grafu je možné aj vidieť, že percento objasnenosti 

prípadov za posledné dva roky vzrástlo, k čomu podľa môjho názoru mohla prispieť 

modernizácia zabezpečovacích a kamerových systémov.  

Tabuľka 1  Krádeže vlámaním - celá ČR [27] 

Krádeže vlámaním - celá ČR (vlámania celkom) 

       Rok  2010 2011 2012 2013 2014 

Zistené 58 758 59 672 55 554 62 384 49 304 

Objasnené 11 765 12 092 11 122 13 407 11 261 

Objasnenosť [%] 20,02 20,26 20,02 21,49 22,84 

Škody [tisíc Kč] 2 331 750 2 432 184 1 992 898 2 280 919 1 717 078 
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Graf 1  Krádeže vlámaním – celkom v ČR [27] 

Z Tabuľky č. 2 a Grafu č. 2 môžeme vidieť, že z celkového počtu vlámaní tvoria 

vlámania do škôl len veľmi malý podiel. Presnejšie je to len niečo málo nad jedno percento 

z celkového počtu vlámaní. Z tabuľky ďalej aj vidíme, že percento objasnenosti prípadov za 

posledné dva roky značne vzrástlo a približne sa tak vyrovnalo maximu z roku 2010. 

Tabuľka 2  Krádeže vlámaním do škôl v ČR [27] 

Krádeže vlámaní do škôl – celá ČR  

       Rok  2010 2011 2012 2013 2014 

Zistené 770 631 607 739 675 

Objasnené 217 145 136 195 194 

Objasnenosť [%] 28,18 22,98 22,41 26,39 28,74 

Škody [tisíc Kč] 15 681 15 459 12 479 15 202 15 223 
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Graf 2  Krádeže vlámaním do škôl v ČR [27] 

 V Českej republike došlo za obdobie od 1.1. – 31. 12. 2014 ku 675 prípadom krádeží 

vlámaním do školských zariadení. Najhoršia situácia bola v roku 2014 na území hlavného 

mesta Praha, kde došlo ku 180 prípadom vlámaní do školských zariadení. Najlepšie na tom 

bol Karlovarský kraj, kde bolo v roku 2014 zaznamenaných iba 10 prípadov vlámaní do škôl 

(viď Tabuľka č. 3). 

Tabuľka 3 Počet prípadov krádeží vlámaním do škôl v jednotlivých krajoch za rok 2014 [27] 

Kraj Počet prípadov 

Hl. m. Praha 180 

Moravskoslezský kraj 129 

Ústecký kraj 57 

Jihomoravský kraj 48 

Jihočeský kraj 48 

Olomoucký kraj 44 

Středočeský kraj 43 

Pardubický kraj 23 

Kraj Vysočina 21 

Plzeňský kraj 21 
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Karlovarský kraj 10 
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V Moravskoslezskom kraji bolo v roku 2014 zaznamenaných 129 prípadov vlámaní 

do školských zariadení. Tento údaj predstavuje 19 % z celkového počtu vlámaní do škôl na 

území Českej republiky, čo radí Moravskoslezský kraj na druhé miesto v počtu zistených 

vlámaní do školských zariadení na území Českej republiky za rok 2014. V nasledujúcom 

grafe (viď Graf č. 3) je zobrazený podiel vlámaní do škôl v jednotlivých krajoch ku 

celkovému počtu týchto vlámaní v ČR zaznamenaných v roku 2014. [27] 

 

Graf 3  Vlámania do školských zariadení v jednotlivých krajoch za rok 2014 [27] 

5.2.  Krádeže vlámaním na území Moravskoslezského kraja 

Najčastejšími páchateľmi trestného činu krádeže vlámaním, sú na území 

Moravskoslezského kraja recidivisti, osoby pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných 

látok a mladiství páchatelia vo veku 15 – 17 rokov. [27] 

Počet zistených krádeží vlámaním na území Moravskoslezského kraja v roku 2014 

oproti predchádzajúcim rokom výrazne poklesol. V značnej miere sa znížili aj škody 

spôsobené vlámaniami a za posledné dva roky vzrástlo percento objasnených prípadov 

o pomerne vysoké hodnoty (viď Tabuľka č. 4 a Graf č. 4). [27] 
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Tabuľka 4  Prehľad krádeží vlámaním na území Moravskoslezského kraja [27] 

Krádeže vlámaním (vlámania celkom) - Moravskoslezský kraj 

Rok  2010 2011 2012 2013 2014 

Zistené 7 578 8 774 8 248 9 147 6 626 

Objasnené 1 580 1 600 1 496 2 076 1 641 

Objasnenosť [%] 20,85 18,24 18,14 22,70 24,77 

Škody [tisíc Kč] 234 475 292 396 253 356 255 750 167 574 

 

  

Graf 4 Krádeže vlámaním v Moravskoslezskom kraji [27] 

 Tendencia zistených prípadov krádeží vlámaním sa do školských zariadení má 

kaskádovitý charakter. Najnižších hodnôt dosiahla v roku 2014, a to pomerne značným 

rozdielom od rokov minulých. Pozitívom je vysoký nárast percenta objasnenosti prípadov 

v poslednom roku, ktorá vzrástla až o takmer 13 % oproti predchádzajúcemu roku (viď 

Tabuľka č. 5 a Graf č. 5). 

Tabuľka 5 Krádeže vlámaním do škôl v Moravskoslezskom kraji [27] 

Krádeže vlámaním do škôl - Moravskoslezský kraj 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Zistené 190 143 158 158 129 

Objasnené 57 33 26 33 43 

Objasnenosť [%] 30,00 23,08 16,46 20,87 33,33 

Škody [tisíc Kč] 2 725 3 374 3 139 2 334 2 336 
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Graf 5  Krádeže vlámaním do školských zariadení v Moravskoslezskom kraji [27] 

5.3.  Násilný trestný čin únos na území Českej republiky 

Keďže sa práca zaoberá materskou školou, kde môže nastať únos dieťaťa, je potrebné 

uviesť aj štatistiky tohto trestného činu. V nasledujúcej tabuľke a grafe (Tabuľka č. 6 a Graf 

č. 6) sú uvedené počty zistených a objasnených prípadov trestného činu únosu, spáchaných 

na území Českej republiky za posledných 5 rokov.  

Tabuľka 6  Únosy v ČR [27] 

Násilné činy únosy v ČR 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet únosov 10 8 8 11 12 

Objasnené únosy 6 6 7 8 6 

V Grafe č. 6 ďalej vidíme, že v posledných dvoch rokoch počet únosov značne zvýšil. 

Znepokojujúci je aj fakt, že v roku 2014 bolo objasnených len 6 prípadov únosu, čo je 

polovica z celkového počtu zistených prípadov v tomto roku.  
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Graf 6  Únosy v ČR [27] 

V Moravskoslezskom kraji bol za posledných 5 rokov evidovaný iba jeden prípad 

únosu a to v roku 2012. Tento prípad Polícia Českej republiky objasnila. [27] 
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6. Charakteristika objektu 

Pre potreby diplomovej práce som po dohode s Magistrátom mesta Frýdek – Místek 

zvolil objekt materskej školy „Sluníčko“, ktorá sa nachádza v meste Frýdek – Místek. V tejto 

kapitole uvediem súhrnné informácie o tomto objekte, jeho umiestnenie, identifikáciu aktív 

nachádzajúcich sa v objekte a súčasné zabezpečenie tohto objektu.  

6.1. Základné informácie o materskej škole „Sluníčko“ 

Materská škola „Sluníčko“ (viď Obr. 3) funguje ako samostatný právny subjekt od 

roku 1995. V súčasnosti škôlka prevádzkuje 3 bežné zmiešané a 2 logopedické triedy so 

špeciálnym individuálnym prístupom a programom pre deti s vadami reči. Vo všetkých 

triedach sa pracuje podľa triednych a školských vzdelávacích programov, ktorú sú tvorené 

tak, aby poskytovali deťom čo najviac podnetov k prirodzenému výchovnému rozvoju 

a zaisťovali všestrannú spokojnosť pri pobyte v MŠ. V súčasnej dobe škôlku navštevuje 112 

detí (3 bežné triedy v počte po 28 detí a 2 špeciálne logopedické triedy po 14 detí). 

Prevádzková doba MŠ je od 6:00 do 16:15 h. Škôlka disponuje v súčasnej dobe s 21 

zamestnancami, z toho je 12 pedagogických zamestnancov, 5 zamestnancov správy MŠ a 4 

zamestnanci pracujú v jedálni.[26] 

 

Obrázok 3 Objekt MŠ „Sluníčko" [autor] 
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6.2. Lokalita 

Objekt materskej školy (číslo 1 na Obrázku 4) sa nachádza na sídlisku Riviéra na 

ulici Josefa Myslivečka 1883 v meste Frýdek – Místek. Z južnej strany škôlku lemuje cesta 

1. triedy č. 56 tzv. „Frýdlantská“ (číslo 4 na Obrázku 4) cesta. Z východnej a severnej strany 

susedí objekt MŠ s panelovými bytovkami (číslo 5 na Obrázku 4). Zhruba 30 m západne od 

budovy škôlky sa nachádza parkovisko a obchodný dom firmy Mountfield, a. s (pod 

písmenom 3 na Obrázku 4). Vo vzdialenosti asi 800 m západne od škôlky sa nachádza 

budova územných odborov Polície Českej republiky (číslo 2 na Obrázku 4), na ktorú je 

napojený pult centralizovanej ochrany poplachového zabezpečovacieho a tiesňového 

systému materskej školy. Neďaleko od škôlky preteká rieka Ostravica. Budovu zo všetkých 

strán obklopuje priestranná záhrada, ktorá obsahuje množstvo stromov a je vybavená 

novými hojdačkami, šmýkačkou, dreveným domčekom, vláčikom a ďalšími detskými 

preliezačkami.  

 

Obrázok 4  Mapa okolia materskej školy [24] 

6.3. Identifikácia aktív 

Chránené aktíva tohto objektu je hlavne vybavenie kuchyne a výpočtová technika. 

Medzi aktíva môžeme zaradiť aj databázy obsahujúce informácie o deťoch navštevujúcich 

škôlku, ale aj jej zamestnancov. Celkový dlhodobý hmotný majetok materskej školy 
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„Sluníčko“ je 670 637 Kč. Približný zoznam majetku je uvedený v Tabuľke 7. Podľa 

princípu ALARA je nutné  na zabezpečenie vynaložiť maximálne 15 % z hodnoty majetku, 

čo zodpovedá cene 100 596 Kč.[7] 

Tabuľka 7 Dlhodobý hmotný majetok materskej školy "Sluníčko" [34] 

Názov položky Cena [Kč]  

Klavír Rous 15 000 

Klavír Petrof 29 200 

Zabezpečovacie zariadenie 32 636 

Robot kuchynský 129 990 

Klavír Nesta 12 110 

Chladnička 21 991 

Klavír Vita 26 000 

Bezpečnostný systém 38 745 

Zostava nerezových stolov 49 123 

Nerezová zostava – Sanit 49 968 

PC Triline Hobby 48 000 

Kombinovaný sporák 52 120 

Kopírka – tlačiareň Minolta 43 126 

Varný kotol  122 628 

Celkom 670 637 

6.4. Kamerový systém mesta Frýdek – Místek 

Prvá kamera mestského kamerového systému bola nainštalovaná už v roku 1997. Od 

tohto roku sa mestský kamerový systém významne rozšíril a v dnešnej dobe obsahuje 36 

kamier. Rozmiestnenie súčasných ale aj plánovaných rozšírení kamier a optických trás je 

zobrazené v Prílohe 2. Videosignál z kamier do video serveru je prenášaný pomocou 

optických vlákien, čo bolo na tú dobu moderné a veľmi odvážne riešenie, no časom sa po 

rozvoji v tejto technike ukázalo ako veľmi výhodné. Video server, ktorý sprostredkováva 

spojenie medzi kamerami a operátormi systému, sa nachádza v technickej miestnosti 

kamerového systému v budove mestskej polície vo Frýdku. Servis systému zaisťujú 

Technické služby a. s. Okrem bezpečnostných kamier je systém využívaný aj pre 

koordináciu križovatiek. Technické služby, a. s. využívajú kamerový systém k prehľadnosti 
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situácií na križovatkách a mestských komunikáciách, podľa čoho sú následne schopné napr. 

meniť intervaly svetelných križovatiek a umožniť tak plynulú cestnú premávku.[6]   

7. Popis súčasného zabezpečenia objektu 

Pred samotným návrhom projektu inovatívneho zabezpečenia materskej školy je 

potrebné najskôr opísať už existujúce riešenie bezpečnosti tohto objektu. V nasledujúcej 

kapitole je uvedený rozbor obvodovej, plášťovej a priestorovej ochrany objektu materskej 

školy „Sluníčko“. Tento text sa zaoberá aj režimovými opatreniami a požiarnou ochranou 

objektu.  

7.1. Obvodová ochrana  

Zabezpečenie obvodovej ochrany chráneného objektu nie je na vysokej úrovni. Zo 

západnej strany objektu je perimeter riešený klasickým plotom z drôteného pletiva o výške 

170 cm. Tento plot nie je vo veľmi dobrom technickom stave a chýba mu podhrabová 

prekážka (viď Obrázok 5). 

 

Obrázok 5  Pletivový plot - západná strana [autor] 
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Z ostatných svetových strán je obvod areálu materskej školy chránený 1,5 metra 

vysokým drôteným panelovým plotom s betónovým podmurovaním. Plot pozostáva z asi  

2 metre širokých drôtených konštrukcií, ktoré sú pomocou vonkajšej konštrukcie pripevnené 

k oceľovým stĺpikom (viď Obr. 6). Stĺpiky zaisťujú pevnosť celého oplotenia. Technický 

stav je zachovalý, no jeho výšku nepovažujem za dostatočnú.  

 

Obrázok 6  Oplotenie areálu - ostatné svetové strany [autor] 

Pre vstup do areálu materskej školy slúžia dve kovové bránky (Obr. 7). Bránky sú 

opatrené tzv. „guľou“ z vnútornej strany, ktorá sťažuje prípadný útek dieťaťu z objektu, a sú 

uzamykateľné klasickým cylindrickým zámkom a samozatváračom. Bránky sú umiestnené 

na južnej a severnej strane perimetru.   
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Obrázok 7  Vstup do areálu – bránka [autor] 

Pre vjazd automobilov slúži asi 3,5 m široká oceľová brána (Obr. 8), umiestnená na 

východnej strane perimetra objektu. Brána je opatrená vrchnou západkou, ktorá bráni 

otvoreniu deťmi. Uzamykateľná je pomocou visiaceho zámku.  

 

Obrázok 8  Brána pre vjazd vozidiel [autor] 
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7.2. Plášťová ochrana  

Stavebný plášť budovy chráneného objektu je základným prvkom plášťovej ochrany. 

Kritickými miestami v plášti budovy sú najmä otvorové výplne, čiže okná a vstupné dvere, 

v prízemí budovy. Balkónové dvere na terasách a okná, umiestnené nízko nad zemou, sú pre 

páchateľa ľahko dosiahnuteľné. Na západnej strane objektu sa nachádza trojica vstupných 

dverí, z ktorých jedny vedú ku kancelárii vedenia a do tried (viď Obr. 9.), druhé do 

jedálne(viď Obr. 9) a tretie do ďalších tried školy. 

 

Obrázok 9  Vstupné dvere do objektu [autor] 

. Dvere sú opatrené zvončekmi (viď Obr. 10), ktorými je možno sa dozvoniť 

a privolať tak personál jednotlivých tried. Navyše pri kancelárii vedenia škôlky sa nachádza 

telefón slúžiaci ku komunikácii so vstupujúcou osobou a ktorým je možné vstupné dvere 

dočasne odomknúť pomocou elektrického zámku. 
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Obrázok 10  Vstupný zvonček a telefón [autor] 

7.3. Priestorová ochrana 

Priestorová ochrana je zabezpečená pomocou PZTS, ktorý je pomocou dohľadového 

a poplachového prijímacieho centra (ďalej len DPPC) napojený na Políciu ČR. 

Zabezpečovací systém (viď Obr. 11) je prevažne od kanadského výrobcu Paradox  

a pozostáva z ústredne, 2 klávesníc, komunikačného modulu pre DPPC a 9-tich PIR 

detektorov. 1 PIR detektor sa nachádza v riaditeľni, 5 v jednotlivých triedach, 2 na chodbách 

a 1 v školskej kuchyni. Na chodbe pri školskej jedálni je umiestnená ústredňa, komunikačný 

model pre DPPC a klávesnica. Druhá klávesnica je umiestnená na druhom poschodí blízko 

riaditeľne. Rozmiestnenie jednotlivých prvkov je zobrazené v Prílohe 3 a 4.  
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Obrázok 11  PZTS materskej školy „Sluníčko" [autor] 

7.4. Režimová ochrana 

Prevádzková doba materskej školy je v každý pracovný deň od 6:00 hod. Pred touto 

hodinou poverený pracovník materskej školy odomkne vstupné bránky, bránu do areálu 

školy a hlavný vchod do budovy. Ostatní pracovníci si po príchode do práce odomknú ďalšie 

vstupy do svojich jednotlivých tried a pracovísk. Z dôvodu vysokého počtu detí, ktoré 

rodičia privádzajú v ranných hodinách v rôznych časoch, je škôlka až do 8:30 hod. celkom 

odomknutá. Po tejto hodine sa škôlka kompletne uzamkne. V čase od 12. hod. do 12:30 hod. 

sa škôlka opäť odomyká. Po tejto dobe sa znova uzamkne a ostane tak až do 14:30 hod. kedy 

sa z dôvodu vyzdvihovania detí rodičmi objekt znova odomkne. Prevádzková doba škôlky 
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končí o 16:15 hod. Vtedy si zamestnanci skontrolujú uzavretie okien a uzamknú vstupné 

dvere na svoje pracoviská. Potom poverený pracovník skontroluje uzamknutie jednotlivých 

vstupov do objektu, spustí PZTS do režimu stráženia, uzamkne hlavný vstupný vchod, 

vstupné bránky a bránu do areálu materskej školy. 

7.5. Zhodnotenie súčasného zabezpečenia 

Základným predpokladom k vytvoreniu kompletného funkčného zabezpečenia 

škôlky je správne vyhodnotiť bezpečnostné riziká, ktoré objektu hrozia. Za najväčšiu slabinu 

v zabezpečení materskej školy „Sluníčko“ považujem nedostatky v režimovej ochrane. A to 

hlavne pomerne širokú časovú dobu, po ktorú je škôlka kompletne odomknutá. V tejto dobe 

ma prístup do objektu prakticky hocikto a z dôvodu nízkeho počtu personálu nie je možné 

kontrolovať a overovať každú vstupujúcu osobu do objektu.  

 Z hľadiska mechanických zabezpečovacích systémov nie je škôlka podľa môjho 

subjektívneho názoru zabezpečená najlepšie, ale vzhľadom k charakteru objektu dostatočne. 

Budova je po nedávnej revitalizácii, vďaka čomu otvorové výplne budovy tvoria nové 

a kvalitné plastové okná i dvere, ktoré sú navyše vybavené zábranami voči ich vysadeniu. 

Nedostatky klasickej ochrany vidím v zabezpečení perimetru. Ten je zo západnej strany 

chránený dostatočne vysokým pletivovým plotom, no chýba mu však podhrabová prekážka. 

Z ostatných strán je síce zabezpečený drôteným panelovým plotom s betónovým 

podmurovaním, no výška tohto plotu zase nie je dostatočná, vďaka čomu môže byť perimeter 

ľahko prekonaný prelezením.  

Zo stránky technickej ochrany je budova vybavená pomerne dobre. V objekte je 

inštalovaný PZTS chrániaci miestnosti, v ktorých sa nachádzajú najdôležitejšie 

a najcennejšie aktíva škôlky. PZTS  stráži objekt pomocou deviatich PIR detektorov 

a ústredne. Tento systém je pomocou DPPC napojený na Políciu ČR a poskytuje tak pomerne 

vysokú ochranu objektu.  

Pre odhalenie všetkých bezpečnostných rizík slúži bezpečnostná analýza, ktorá je 

uvedená v nasledujúcej kapitole.  
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8. Analýza rizík 

Rozsah opatrení, ktoré sú potrebné na zaistenie bezpečnosti akéhokoľvek objektu, 

má byť úmerný veľkosti ohrození a rizík dopadajúcich na tento objekt. Aby tieto 

bezpečnostné opatrenia boli primerané, efektívne, dostatočné a ekonomicky únosné, musia 

byť prijímané na základe objektívnych podkladov. Proces slúžiaci ku získaniu týchto 

objektívnych podkladov v rámci projektovania bezpečnostných opatrení sa nazýva analýza 

rizík. [7] 

Analýza rizík sa pri projektovaní každého bezpečnostného systému vykonáva ako 

jedna z prvých činností. Na základe výsledkov tejto analýzy sa stanovuje na ktoré riziká 

musia byť ochranné opatrenia zamerané a ktoré riziká môžu byť akceptované i bez prijatia 

ochranných opatrení. Analýza rizík je proces, ktorý zahrňuje identifikovanie rizík, 

hodnotenie ich veľkosti a identifikácie miest, ktoré je potrebné zabezpečiť ochrannými 

bezpečnostnými opatreniami.[7] Pre grafickú identifikáciu rizík som v nasledujúcej 

podkapitole použil Ishikawov diagram príčin a následkov, známy tiež ako diagram „rybia 

kostra“. V ďalšom kroku som identifikované riziká vyhodnotil. Pre túto potrebu som použil 

Analýzu príčin porúch a ich následkov (Failure Modes and Effects Analysis – FMEA). 

Následne zakreslím výsledné miery jednotlivých rizík do Lorenzovej krivky a podľa 

Paretovho princípu 80/20 rozdelím riziká na prijateľné a neprijateľné. Nakoniec pre potreby 

verifikácie analýzy rizík použijem ešte metódu nazývanú Analýza súvzťažností.  

8.1. Ishikawov diagram príčin a následkov 

Ishikawov diagram príčin a následkov zaviedol do používania japonský univerzitný 

profesor Kaoru Ishikawa. Kvôli svojmu výzoru sa niekedy nazýva aj diagramom „rybej 

kosti“. Diagram poskytuje jednoduché znázornenie príčin analyzovaného problému. 

Vychádza z princípu, že každý následok má svoje určité príčiny. Diagram pozostáva 

z hlavného a vedľajšieho vetvenia.[2] Aplikácia Ishikawho diagramu pre potreby materskej 

školy „Sluníčko“ je zobrazená v Prílohe č. 1. Hlavným problémom je „Narušenie 

bezpečnosti materskej školy“. Tento negatívny jav môže byť spôsobený nedostatkami, 

týkajúcich sa nasledovných kategórií: 

 režimová ochrana, 
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 plášťová ochrana, 

 perimetrická ochrana, 

 zamestnanci, 

 priestorová ochrana, 

 ostatné vplyvy.  

8.2. Failure Mode and Effect Analysis – FMEA 

Ishikawow diagram príčin a následkov (viď Príloha č. 1) identifikuje a graficky 

znázorňuje príčiny a subpríčiny smerujúce k negatívnemu ovplyvneniu bezpečnostnej 

situácie v areáli materskej školy „Sluníčko“. Výstupy Ishikawovho diagramu je možno 

využiť pri aplikácii metódy FMEA. Táto metóda je založená na rozbore spôsobov zlyhaní 

a ich dôsledkov, ktorý umožňuje hľadanie dopadov a príčin na základe systematicky 

a štruktúrovane vedených zlyhaní. FMEA slúži na kontrolu prvkov systému a identifikuje 

jednoduché poruchy. Hlavným krokom metódy FMEA je výpočet miery rizika, ktorý je 

uvedený v nasledujúcom vzorci (1). [7] 

R = P x N x H                                                    (1) 

R – miera rizika     N – závažnosť následkov 

P – pravdepodobnosť vzniku a existencie rizika H – odhaliteľnosť rizika 

 

Jednotlivé parametre vzorca sú uvedené v Tabuľke 8 a ich bodové hodnotenie sa 

vykonáva v rozmedzí od 1 do 5.  

 

 

 

 

 



37 

 

Tabuľka 8  Parametre metódy FMEA [7] 

R 

(NxPxH) 
Výsledná miera rizika N Závažnosť následkov 

1-3 bezvýznamné riziko 1 malý delikt, malý úraz, malá škoda 

4-10 akceptovateľné riziko 2 
väčší delikt, väčšia škoda, úraz  

s pracovnou neschopnosťou 

11-50 mierne riziko 3 
stredný delikt, úraz s prevozom  

do nemocnice, vyššia škoda 

51-100 nežiaduce riziko 4 
ťažký delikt, ťažký úraz s trvalými 

následkami, vysoká škoda 

101-125 neprijateľné riziko 5 
smrť osôb, veľmi vysoká škoda  

na majetku 

P Pravdepodobnosť vzniku rizika H Odhaliteľnosť rizika 

1 
náhodná, veľmi 

nepravdepodobná 
1 

riziko odhaliteľné v dobe jeho 

spáchania 

2 skôr nepravdepodobná 2 
ľahko odhaliteľné riziko behom pár 

minút 

3 pravdepodobná, reálna hrozba 3 odhaliteľné riziko do jedného dňa 

4 veľmi pravdepodobný vznik 4 
neľahko odhaliteľné riziko  

(deň a viac) 

5 trvalá hrozba 5 neodhaliteľné riziko 

8.2.1. Hodnotenie rizík pomocou analýzy FMEA 

Riziká, ktoré môžu vzniknúť v materskej škole, som rozdelil do dvoch skupín. Na 

procesné a štrukturálne riziká. Medzi procesné radíme riziká spôsobené ľudským faktorom. 

Ku štrukturálnym zaraďujeme tie riziká, ktoré sú spôsobené technickou alebo štrukturálnou 

chybou. Zoznam týchto rizík a ich parametrov potrebných pre výpočet metódy FMEA 

pomocou Paretovho princípu je uvedený v tabuľke 9 a 10. Riziká sú zoradené podľa hodnoty 

R, ktorá sa získala vynásobením jednotlivých parametrov P, N a H. Pri takto zoradených 

rizikách sa potom vypočítajú ich kumulatívne početnosti. Výsledky sa vložia do grafu (viď 

Graf 7 a 8) a preloží sa nimi Lorenzova krivka. Podľa Paretovho princípu 80/20  sa určí 

prijateľnosť daných rizík. V tabuľkách je parameter R neprijateľných rizík označený 

červenou farbou. Podľa výsledkov metódy FMEA sa u jednotlivých rizík navrhnú opatrenia 

pre ich minimalizáciu. [7]  

Z procesného hľadiska sú za neprijateľné vyhodnotené riziká s hodnotou 12 a viac. 

Miera tolerancie je teda hodnota miery rizika 12. 
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Tabuľka 9  Procesné riziká a hodnoty ich parametrov [autor] 

Číslo Riziko 
Hodnotenie 

R 

Paretov 

princíp 

P N H 80/20 

1 Únos 3 5 2 30 17,7 

2 Vstup neoprávnených osôb 3 3 2 18 10,7 

3 Nezaistenie okien a dverí 3 2 3 18 10,7 

4 Krádež zamestnancami 2 3 3 18 10,7 

5 Porušenie interných predpisov 3 2 2 12 7,1 

6 Spolupráca zamestnanca s páchateľom 2 2 3 12 7,1 

7 Nepozornosť zamestnancov 3 2 2 12 7,1 

8 Nedostatky v kľúčovom režime 3 2 2 12 7,1 

9 Aktívny strelec 2 5 1 10 5,9 

10 Terorizmus 2 5 1 10 5,9 

11 Sabotáž PZTS 3 3 1 9 5,3 

12 Únik informácií o fyzickej ochrane 2 1 4 8 4,7 

∑         169 100,0 

Pre lepšiu orientáciu je nižšie graficky znázornený Patretov diagram (viď Graf 7). 

Tento graf pozostáva z hodnôt nachádzajúcich sa v Tabuľke 9. Podľa Paretovho diagramu 

a metódy FMEA z grafu vyplýva, že medzi rizika potrebujúce nápravu (hodnoty označené 

červenou farbou), patrí osem rizík. Ide o tieto riziká únos, vstup neoprávnených osôb, 

nezaistenie okien a dverí, krádež zamestnancami, porušenie interných predpisov, spolupráca 

zamestnanca s páchateľom, nepozornosť zamestnancov a medzi tieto riziká patria aj 

nedostatky v kľúčovom režime materskej školy.  
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Graf 7  Grafické znázornenie procesných rizík [autor] 

Z hľadiska štrukturálneho sú za neprijateľné vyhodnotené rizikové udalosti 

s hodnotou miery rizika 20 a viac.  

Tabuľka 10  štrukturálne riziká a hodnoty ich parametrov [autor] 

Číslo Riziko 
Hodnotenie 

R 

Paretov 

princíp 

P N H 80/20 

1 Porucha PZTS 3 3 4 36 24,0 

2 Slabé zabezpečenie okien 2 4 4 32 21,3 

3 Slabé zabezpečenie vstupných dverí 2 4 4 32 21,3 

4 Požiar 2 5 2 20 13,3 

5 Slabé zabezpečenie plotu 3 1 4 12 8,0 

6 Slabé zabezpečenie bránok a brány 3 1 4 12 8,0 

7 Porucha DPPC 2 2 1 4 2,7 

8 Dlhodobý výpadok energií 2 1 1 2 1,4 

∑         150 100,0 

V grafickom znázornení Paretovej analýzy z hľadiska štrukturálneho (viď Graf 8), je 

zrejmé, že medzi neprijateľné riziká (hodnoty označené červenou farbou) patria celkovo 

štyri riziká. Je to porucha PZTS, slabé zabezpečenie okien, slabé zabezpečenie dverí 

a požiar. 
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Graf 8 Grafické znázornenie štrukturálnych rizík [autor] 

8.2.2. Vyhodnotenie analýzy FMEA 

Po aplikácii analýzy FMEA sú ako najrizikovejšie udalosti vyhodnotené únos 

dieťaťa a porucha PZTS. Ďalej je podľa tejto metódy potrebné zvýšiť ochranu objektu 

zabezpečením okien a dverí proti ich vypáčeniu alebo inému prekonaniu. Nebezpečenstvo 

pre materskú školu vytvárajú aj procesné riziká ako vstup neoprávnených osôb a krádež 

vlastnými zamestnancami škôlky. Proti týmto rizikám je možné sa brániť zlepšením 

vstupných podmienok a režimových opatrení v objekte.  

8.3. Analýza súvzťažností 

Pre verifikáciu výsledkov predchádzajúcej analýzy som vybral ďalšiu metódu 

hodnotenia rizika, Analýzu súvzťažností. Táto metóda slúži ku vyhľadávaniu väzieb medzi 

objektami a zdrojmi rizík. Aplikácia tejto metódy je vhodná pre posudzovanie celých 

objektov, v tomto prípade areálu materskej školy „Sluníčko“. [7] 

Prvým krokom tejto analýzy je vyhľadanie zdrojov potencionálneho rizika. Pre 

potreby analýzy súvzťažností boli použité riziká identifikované ako neprijateľné 

v predchádzajúcej kapitole č. 8.2. Ďalším krokom je hodnotenie jednotlivých rizík 
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a vyhľadávanie možných väzieb medzi nimi. K tomuto účelu slúži tabuľka 11. Na osách X 

a Y sú vždy v tabuľke nanesené rovnaké riziká, ktoré sa môžu objavovať v materskej škole. 

Ak sa riziká navzájom ovplyvňujú napíše sa jednotka, v opačnom prípade nula.  

Tabuľka 11  Identifikácia rizík pre analýzu súvzťažností [autor] 

Rb Ra 

Č. Identifikácia rizík 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ∑Kra 

1 Únos   0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 

2 Vstup neoprávnených osôb 1   0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 6 

3 Nezaistenie okien a dverí 1 1   1 1 1 0 1 0 1 1 0 8 

4 Krádež zamestnancami 0 0 0   1 1 0 0 0 0 0 0 2 

5 Porušenie interných predpisov 1 1 1 1   1 0 1 0 0 0 1 7 

6 Spolupráca zamestnanca s páchateľom 1 1 1 0 1   0 0 0 1 1 1 7 

7 Nepozornosť zamestnancov 1 1 1 0 1 0   1 0 0 0 1 6 

8 Nedostatky v kľúčovom režime 1 1 0 1 1 1 0   0 0 0 0 5 

9 Porucha PZTS 0 1 0 1 0 1 0 0   0 0 0 3 

10 Slabé zabezpečenie okien 1 1 1 0 0 1 0 0 0   0 0 4 

11 Slabé zabezpečenie vstupných dverí 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0   0 4 

12 Požiar 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1   4 

  ∑Krb 8 8 5 4 7 9 2 3 1 4 4 4   

 

Na záver sú spočítané v riadkoch aj stĺpcoch hodnoty zapísaných čísel a vypočítajú 

sa podľa vzorcov (2) a (3) koeficienty Kar a Kbr , čo sú percentuálne vyjadrenia počtov rizík 

Rb, ktoré môžu byť vyvolané rizikom Ra.[7] Tieto koeficienty sú uvedené v Tabuľke 12 a ich 

maximálne a minimálne hodnoty sú označené červenou farbou.  

Kar = [(∑Kar/(x-1)].100       (2)

 Kpr = [(∑Kpr/(x-1)].100       (3) 

 kde x = počet hodnotených rizík (v mojom prípade 12) 

Tabuľka 12 Vypočítané koeficienty Kar a Kpr [autor] 

Riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Kar [%] x 27 55 73 18 64 64 55 45 27 36 36 36 

Kpr [%] y 73 73 45 36 64 82 18 27 9 36 36 36 



42 

 

 V nasledujúcom kroku sa hodnoty vypočítané uvedené v Tabuľke 12 vložili do grafu. 

Takto nanesené hodnoty nám ale nič nehovoria, preto je potrebné graf rozdeliť pomocou osi 

O1 a O2 rozdeliť na štyri kvadranty. Poloha osí sa vypočíta podľa vzorcov (4) a (5). [7] 

Spoľahlivosť systému „s“ som stanovil na hodnotu 80 %. 

 O1 = 100 - [(Kar max - Kar min)/100]*s      (4) 

 O2 = 100 - [(Kpr max - Kpr min)/100]*s      (5) 

kde 

 Kar max = 73  Kar min = 18  s = 80 % 

 Kpr max = 82  Kpr min = 9 

 Po dosadení do vzorcov (4) a (5) som vypočítal polohy os O1 = 56 % a O2 = 49 % 

a naniesol ich do grafu (viď Graf 9). Tieto osi rozdelili graf na štyri časti (kvadranty), pričom 

každá nám určuje závažnosť jednotlivých rizík. Popis týchto oblastí je uvedený v  

Tabuľke 13.  

Tabuľka 13 Závažnosť rizík v jednotlivých oblastiach grafu [autor] 

Kvadrant Popis kvadrantov 

I. kvadrant Primárne riziká 

II. Kvadrant Sekundárne riziká 

III. Kvadrant Žiadne primárne riziká 

IV. Kvadrant Relatívna bezpečnosť 
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Graf 9  Graf analýzy súvzťažností [autor] 

Analýza súvzťažností sa použila pre overenie výsledkov predchádzajúcej metódy 

FMEA. Pomocou metódy súvzťažností boli ako závažné riziká určené tie, ktoré sa 

nachádzajú v I. a v II. kvadrante. Jedná sa o riziká 1, 2, 5 a 6, čiže únos, vstup neoprávnených 

osôb, porušenie interných predpisov a spolupráca zamestnanca s páchateľom. Aj keď 

niektoré značné riziká boli stanovené analýzou ako žiadne primárne alebo sekundárne riziká, 

je aj im treba venovať určitú pozornosť pri návrhu opatrení na zlepšenie bezpečnosti 

materskej školy.  

8.4. Vyhodnotenie vykonaných analýz rizík 

Aplikáciou Ishikawovho diagramu príčin a následkov boli identifikované riziká, 

ktoré nesú potenciál ohroziť bezpečnosť materskej školy „Sluníčko“ v meste  

Frýdek - Místek. Tieto riziká boli hodnotené pomocou metódy FMEA, a to ako z pohľadu 

štrukturálneho, tak aj z pohľadu procesného. Výstupy aplikácie FMEA boli vyhodnotené na 

základe Paretovho princípu 80/20. Takto získaný súbor neprijateľných rizík bol overený 

1 

2

3

4

5

6

7

8

9

10 , 11, 12

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 10 20 30 40 50 60 70 80

K
p

r 
[%

]

Kar [%]

Graf súvzťažností

Riziko

O1

O2

I.
kvadrant

II.
kvadrant

III.
kvadrant

IV.
kvadrant



44 

 

pomocou metódy súvzťažností. Výsledky analýz rizík poukazujú, že medzi neprijateľné 

riziká patria únos, vstup neoprávnených osôb, porušenie interných predpisov a spolupráca 

zamestnancov s páchateľom. 

Podľa môjho subjektívneho názoru (s ohľadom na výsledky bezpečnostných analýz) 

je z pohľadu bezpečnosti osôb a majetku najväčším problémom materskej školy pomerne 

široké časové rozmedzie počas ktorého je škôlka takmer komplet odomknutá a prístupná. 

Tento fakt umožňuje jednoduchý vstup do objektu potencionálnemu páchateľovi trestnej 

činnosti voči osobám či majetku v objekte materskej školy. Preto sa nasledujúca kapitola 

bude venovať práve opatreniam, ktoré túto hrozbu minimalizujú na prijateľnú úroveň. 

9. Varianty návrhu inovatívneho zabezpečenia  

V tejto kapitole rozoberiem možnosť napojenia materskej školy na mestský 

kamerový systém a ďalej sa budem venovať návrhom opatrení pre minimalizáciu rizík  

v materskej škole „Sluníčko“ v meste Frýdek - Místek. Boli vypracované tri varianty 

interného zabezpečenia A, B, C, ktoré boli následne vyhodnotené pomocou metódy 

rozhodovacej matice. Na základe tejto metódy je na konci vybraná najvhodnejšia varianta 

zlepšenia zabezpečenia materskej školy. 

Materská škola „Sluníčko“ je objekt financovaný z verejných prostriedkov, prípadne 

sponzorských darov a jeho rozpočet nie je vysoký, preto sú kritéria pre vylepšenie 

zabezpečenia nasledujúce: 

 spoľahlivosť systému, 

 investičná náročnosť, 

 jednoduchosť servisu a údržby, 

 efektivita systému, 

 účinnosť systému, 

 doba realizácie.  

9.1. Možnosť napojenia na mestský kamerový systém 

Mestský kamerový systém (ďalej iba MKS) je špecifické využitie kamerového 

systému, pre ktorého prevádzku udáva ministerstvo vnútra tieto základné princípy: 
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 hlavnou úlohou je prevencia kriminality, 

 sleduje miesta o vysokej koncentrácií obyvateľov a návštevníkom miest, 

ďalej kultúrne, komerčné a spoločenské inštitúcie a taktiež aj významnú 

dopravnú infraštruktúru miest, 

 používa sa pre dohľad nad dodržiavaním všeobecne záväzných právnych 

predpisov, pre ochranu bezpečnosti osôb a majetku alebo pri odhaľovaní 

protiprávneho konania, 

 musí byť v súlade so zákonom č. 273/2008 Sb., o Polícii Českej republiky, 

v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 553/1991 Sb., o obecnej polícii, 

v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 101/2000 Sb. o ochrane 

osobných údajov, v znení neskorších predpisov, 

 MKS sa musí zameriavať len na verejné priestranstvá, pod ktorými podľa 

zákona č. 128/2000 Sb., o obciach, v znení neskorších predpisov, rozumieme 

parky, ulice, verejnú zeleň, trhoviská, chodníky, námestia, a ďalšie priestory, 

ktoré slúžia pre všeobecné používanie, 

 MKS má byť zaradený do celkovej stratégie prevencie kriminality danej 

obce, 

 obraz z MKS je určený iba pre Políciu Českej republiky a obecnú políciu. 

Dispečing MKS musí byť zabezpečený voči prístupu neoprávnenej  

osoby. [25] 

Napojenie interného kamerového systému materskej školy „Sluníčko“ na MKS 

mesta Frýdek Místek by nespĺňalo všetky tieto základné princípy, a preto nie je po právnej 

stránke možné. MKS sa môže na základe týchto princípov zameriavať výlučne len na verejné 

priestranstvá, čím areál materskej školy nie je.  

Zvýšenie bezpečnosti materskej školy „Sluníčko“ prostredníctvom MKS mesta 

Frýdek - Místek, by bolo možné len na základe jeho rozšírenia o ďalšie kamery, ktoré by 

snímali okolie areálu materskej školy. V nasledujúcej kapitole je uvedená varianta možného 

rozšírenia MKS mesta Frýdek – Místek pre potreby materskej školy „Sluníčko“. Návrh je 

riešený iba po technickej stránke. 
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9.1.1. Rozšírenie mestského kamerového systému v okolí 

materskej školy „Sluníčko“ 

Objekt materskej školy „Sluníčko“ je priamo napojený na optickú sieť (viď 

Príloha 2), ktorú mesto využíva na prepojenie MKS, ale aj pre koordináciu križovatiek, 

dátové spojenie úradov a pre napojenie vybraných objektov na internetovú sieť. Táto 

skutočnosť by značne uľahčila rozšírenie MKS mesta Frýdek - Místek o ďalšie kamery 

v okolí materskej školy „Sluníčko“. V schéme optických trás mesta Frýdek - Místek (viď 

Príloha 2) je zaznačená kamera, ktorej inštaláciu navrhuje mestská polícia. Táto kamera by 

bola umiestnená na streche panelového bytového domu na ulici 1.máje. Zameraná by bola 

hlavne na susedný Janáčkov park, pri čom by čiastočne zasahovala aj na objekt materskej 

školy (viď Príloha 2). 

Mnou navrhnuté rozšírenie mestského kamerového systému bude pozostávať 

z inštalácie dvoch statických kamier. Pre oba prípady som zvolil typ kamery SONY KT&C 

– ZA 180NH (viď Obrázok 12). Táto kamera má nasledujúce parametre: 

 Čip - 1/3” palcov 

 Efektívny počet pixelov – 440,000  

 Prevádzková teplota – od -10 do 50 °C  

 Minimálne osvetlenie pri farebnom snímaní – 0,1 Lux  

 Minimálne osvetlenie pri čiernobielom snímaní – 0,03 Lux  

 Objektív - 18x Zoom, f= 2,8 mm až 84,6 mm  

 Rozmery - 57 x 60 x 124 mm 

 Pozorovací uhol (pri f = 2,8 mm) – 86° [32] 



47 

 

 

Obrázok 12  SONY KT&C – ZA 180NH [32] 

Prvá kamera bude umiestnená na protiľahlej strane cesty Frýdlantská, na streche 

trojposchodovej budovy. V tejto budove sídli firma Severomoravské vodovody a kanalizace 

Ostrava, a. s. Kamera bude snímať priestor o uhle 86° (pri nastavení ohniskovej vzdialenosti 

2,8 mm). Kamera v tomto priestore monitoruje budovu a parkovisko obchodného domu 

Mountfield, herňu s jej blízkym okolím a čiastočne aj areál materskej školy „Sluníčko“(viď 

Obrázok 13).  

 

Obrázok 13  Návrh kamery na budove firmy Severomoravské vodovody a 

kanalizace Ostrava, a. s.[24] 
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Druhú kameru navrhujem umiestniť na zástavbu panelových bytových domov na 

ulici V. Talicha. Kamera bude opäť pri nastavení ohniskovej vzdialenosti 2,8 mm snímať 

priestor o uhle 86°. V tomto priestore sa nachádza časť sídliska Riviéra, a zasahuje doň aj 

časť areálu materskej školy „Sluníčko“ (viď Obrázok 14).  

 

Obrázok 14  Návrh kamery na ulici V. Talicha [24] 

Pre realizáciu tohto rozšírenia MKS je potrebné pridať do operačného strediska 

mestskej polície ďalšie zobrazovacie zariadenie. Navrhujem 24 palcový LCD monitor 

Samsung S24D391H. 

V nasledujúcej tabuľke (viď Tabuľka č. 14) je zobrazený stručný finančný prehľad 

mnou navrhovaného rozšírenia MKS.  
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Tabuľka 14 Finančný prehľad rozšírenia mestského kamerového systému [autor] 

Prostriedok 
Cena za 

kus/m [KČ/m] 

Počet kusov/m 

[ks] 

Celková cena 

[KČ] 

Kamera Sony KT&C-ZA 180NH 10 990 2 21 980 

LCD Samsung S24D391H 3 460 1 3 460 

Optický prevesový kábel  23 200 4 600 

Celkom    30 040 

 Uvedené ceny sú len orientačné a uvedené bez DPH. V cene nie je sú zahrnuté 

montážne a inštalačné náklady.  

Takto rozšírený mestský kamerový systém by mohol v značnej miere prispieť 

k vyššej úrovni bezpečnosti v okolí materskej školy a tým aj zvýšiť úroveň zabezpečenia 

samotného objektu materskej školy. Je ho možno aplikovať v každej z nasledujúcich 

navrhnutých variant zabezpečenia. Pri takomto návrhu je ale nutné zvážiť jeho realizáciu po 

právnej stránke, pretože kamery v určitej miere zasahujú aj na neverejné priestory, ktorými 

sú areál materskej školy a jednotlivé byty v panelových domoch.  V predloženej diplomovej 

práci je preto návrh napojenia MKS riešený iba z technického hľadiska. 

9.2. Varianta zabezpečenia A 

Táto pomerne lacná varianta zabezpečenia rieši a zameriava sa na hlavný problém 

v zabezpečení materskej školy „Sluníčko“. Týmto problémom je široká doba v ranných 

a poobedných hodinách, po ktorú je škôlka takmer kompletne odomknutá a prístupná aj 

nepovoleným osobám.  Ako riešenie navrhujem inštaláciu bezkľúčového RFID (z angl. 

slova Radio – Frequency IDentifikation) odomykacieho systému Raabkey od firmy Raab 

Computer. Inštalácia tohto systému je potrebná na dvojicu vstupných dverí, z ktorých jedny 

vedú do riaditeľne a tried ( viď Obrázok 9 v kapitole č. 7.2) a druhé do ostatných zvyšných 

tried školy. Oboje tieto dvere sú už opatrené elektrickými zámkami. Ostatné dvere ostanú 

uzamknuté.  

 Na oboje vstupné dvere je navrhnuté prevedenie vo variante Raabkey v.1.2 so 

zdrojom (viď Obr. 15). V tejto zostave sú zahrnuté: 

 riadiaca jednotka s napájacím zdrojom na plošnom spoji bez osadenej RFID čítačky, 
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 externá čítačka Tango, 

 15 m kábel, 

 USB programovací kábel A-B 2 m,  

 master čip, 

 plastová krabička, 

 CD so softvérom, 

 čipové karty.[29] 

 

Obrázok 15 Zostava Raabkey v.1.2 so zdrojom [29] 

Toto prevedenie je napájané z elektrickej siete, čiže napätím 230 V. Riadiaca 

jednotka s napájacím zdrojom je umiestnená v plastovej krabičke na stene vo vnútornej časti 

objektu z dôvodu možnej sabotáže alebo vandalizmu. Na vonkajšej stene budovy v blízkosti 

dverí je umiestnená externá čítačka, ktorá je pomocou kábla napojená do riadiacej jednotky. 

Po priložení čipovej karty k čítačke dôjde k dočasnému, krátkodobému odblokovaniu 

elektrického zámku. Na jednotku je možné napojiť telefón nachádzajúci sa pri riaditeľni, 

ktorým je možné na diaľku odblokovať elektrický zámok. Schéma zapojenia riadiacej 

jednotky je zobrazená na Obrázku 16. 
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Obrázok 16 Schéma zapojenia riadiacej jednotky [29] 

Pre odstrašenie potencionálnych páchateľov odporúčam v rámci tejto varianty na 

budovu materskej školy inštaláciu štyroch makiet bezpečnostných kamier. Použil by som 

atrapy Kӧnig kamera IR LED (viď Obr. 17). Jedná sa o atrapu CCTV kamery vo vonkajšom 

prevedení s falošnými IR LED diódami. Je vybavená solárnym panelom, ktorý napája 

nepretržito blikajúcu LED diódu a dobíja batérie. Atrapa je vyrobená v profesionálnom 

dizajne, ktorý budí dojem kvalitného zabezpečenia objektu. Atrapy sú umiestnené na 

každom rohu budovy tak, aby „strážili“ takmer celý areál materskej školy. [23] 
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Obrázok 17 Atrapa kamery Kӧnig kamera IR LED [23] 

V nasledujúcej Tabuľke 15 je zobrazené približné ekonomické zhodnotenie  

varianty A. 

Tabuľka 15 Finančný prehľad varianty A [autor] 

Prostriedok 
Cena za 

kus/m [KČ] 

Počet kusov/m 

[ks] 

Celková cena 

[KČ] 

Riadiaca jednotka s napájacím 

zdrojom 
1 990 2 3 980 

Externá čítačka Tango 990 2 1980 

Master čip 39 1 39 

Plastová krabička  120 2 240 

Kábel pre externú čítačku 9 30 (2x15) 270 

Čipová karta 39 250 9750 

USB programovací kábel 2m 

(vrátane softvéru) 
59 1 59 

Atrapa kamery Kӧnig IR LED 412 4 1648 

Rozšírenie MKS podľa kapitoly 

9.1.1. 
  30 040 

Celkom   48 066 

Ceny v tabuľke č. 13 sú uvedené bez DPH a neobsahujú montážne a inštalačné práce.   
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Po zavedení tohto systému už nebude budova materskej školy v dobe príchodu  

(6:00 – 8:30 hod.) a odchodu (14:30 – 16:15 hod.) detí voľne prístupná. Pre vstup do budovy 

sa budú používať čipové karty. Rodina každého dieťaťa dostane dva kusy kariet za zálohu 

150 Kč za kus, ktorá im pri ukončení školskej dochádzky dieťaťa bude vrátená. Rodičia sú 

povinní chrániť kartu pred stratou alebo odcudzením. Pokiaľ dôjde ku strate, je ju rodič 

povinný bezodkladne nahlásiť, aby mohlo dôjsť k okamžitému odstráneniu karty zo 

systému. Čipové karty dostanú taktiež aj všetci zamestnanci škôlky. Vstup pre iné osoby 

(poštový kuriér a pod.) bude možný len po zazvonení na telefónny zvonček, po ktorom môže 

zamestnanec škôlky dvere osobne odomknúť alebo diaľkovo odblokovať elektrický zámok.  

K zvýšeniu zabezpečenia škôlky značne prispejú aj makety kamier, ktoré majú na 

potencionálneho páchateľa odstrašujúci účinok, a tak preventívne chránia majetok, ale 

predovšetkým deti v materskej škole.   

9.3. Varianta zabezpečenia B 

Táto varianta rieši taktiež hlavný problém v zabezpečení materskej školy, jej voľnú 

prístupnosť v čase ranného príchodu a poobedného odchodu detí. Ako riešenie tohto 

problému navrhujem škôlku vybaviť vstupným prístupovým systémom a zvonkovým 

videotelefónom.  

Dvojicu vstupných dverí do tried navrhujem opatriť systémom Easy Key Pro (viď 

Obr. 18), čo je lacný, ale účinný prístupový systém pre kontrolu vstupu. Externý snímač je 

umiestnený z vonku v blízkosti vchodových dverí a riadiaca jednotka je bezpečne schovaná 

vo vnútri budovy, čo ju chráni pred rizikom sabotáže alebo vandalizmu. Na rozdiel od 

systému navrhnutého v predchádzajúcej kapitole, komunikácia tohto systému prebieha 

počítačovou sieťou s počítačom, v ktorom je nainštalovaný software Job Abacus Pro, ktorý 

umožňuje sledovať a evidovať príchody. Zaznamenané prístupy je možné analyzovať 

a spätne overiť. Rovnako ako v prvom návrhu si bude povinná každá rodina na kauciu 

zakúpiť 2 kusy čipov. Čipy dostanú aj všetci zamestnanci materskej školy. Vďaka tomuto 

systému môže byť vstup do budovy neustále uzamknutý a rodičia si pri príchode pomocou 

čipu odblokujú elektrický zámok. Vstup do budovy prostredníctvom tohto systému je možný 

iba v čase od 6:00 – 8:30 hod a 14:30 – 16:15 hod. V inom čase je vstup možný len po 

zazvonení a privolaní personálu materskej školy. [22] 
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Obrázok 18  Prístupový systém Easy Key Pro [22] 

Zostava Easy Key Pro obsahuje: 

 sieťovú riadiacu jednotku, 

 externý snímač,  

 12 V napájanie, 

 30 ks kľúčeniek s čipom, 

 kábel na prepojenie jednotky s externým snímačom, 

 licenciu softwaru Job Abacus Pro pre 30 osôb na jednu jednotku, 

 montážnu sadu, 

 manuál. [22] 

Pre potreby materskej školy „Sluníčko“ je potrebných minimálne 245 kusov čipov, 

takže je potrebné rozšíriť množstvo kľúčeniek a licenciu na software na minimálne tento 

počet.  

V rámci zlepšenia bezpečnosti vstupných podmienok navrhujem inštaláciu 

digitálneho videotelefónu rozšíreného o jednu externú CCTV kameru. Tento systém bude 

slúžiť pre kontrolu vstupu a pre vpustenie iných osôb a návštev (napr. poštový kuriér a pod.) 

vedenia škôlky. Systém digitálneho telefónu bude pozostávať z: 

 farebného videotelefónu Commax CDV-1020AE s dotykovým 10“ displejom, 

 dvernej jednotky Commax DRC-3UC 

 externej CCTV kamery Relicam 1200TVL 
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 kabeláže. [21] 

Commax CDV-1020AE (viď Obr. 19) je moderný multifunkčný hands free 

videotelefón vybavený veľkým dotykovým displejom o uhlopriečke 10,2“ (25,5 cm). 

Telefón obsahuje integrovanú video pamäť na 128 farebných snímok, umožňuje pripojenie 

až dvoch dverných staníc a dvoch externých CCTV kamier. Disponuje s funkciou PIP (obraz 

v obraze) čo umožňuje sledovať obraz z dvoch kamier naraz. Videotelefón bude umiestnený 

pri kancelárii vedenia školy a nahradí starý slúchadlový telefón (viď obr. 10 v kapitole 7.2). 

[21] 

 

Obrázok 19 Digitálny videotelefón Commax CDV - 1020AE [21] 

Ako dvernú jednotku použijem elegantný model DRC-3UC od rovnakého výrobcu. 

Jednotka je vybavená farebnou 1/3“ CCD kamerou, 3 tlačidlami s popisnými štítkami 

a nočným prisvietením. Jednotka sa namontuje zapustením do omietky a nahradí 

predchádzajúci vstupný zvonček (viď Obr. 10 v kapitole 7.2). [21] 

Na videotelefón odporúčam pripojenie externej kamery, z dôvodu lepšej 

prehľadnosti a identifikácie vstupujúcich osôb. Zvolil som vonkajšiu bezpečnostnú kameru 

Relicam 1200VTL (viď Obr. 20) v kovovom vodotesnom krytu s antivandal prevedením. 

Kamera je vybavená ohniskom 2.8 mm, uhlom záberu takmer 90°, kvalitným senzorom 

SONY s rozlíšením 1200 TVL a s infračerveným prisvietením do vzdialenosti 25 – 35 m. 

V cene kamery je aj kábel pre pripojenie do videotelefónu. Kamera bude v blízkosti 

vstupných dverí do riaditeľne školy. [31] 
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Obrázok 20 Externá kamera Relicam 1200TVL [31] 

 V rámci varianty B navrhujem aj inštaláciu kamerového systému. Použijem 

vnútorný kamerový systém Vivotek 2x FD8135 IPCorder KNR-10004 (viď obr. 18). Jedná 

sa o CCTV systém s dvojkanálovým nahrávaním v reálnom čase a dvomi externými 

kamerami s nočným videním. Táto zostava pozostáva z nasledujúcich komponentov: 

 2 x kamera VIVOTEK FD8136, 

 1 x záznamové zariadenie IPCorder KNR-1004, 

 1x pevný disk Western Digital RED 1 TB, 

 1 x sieťový prepínač (switch) TP-Link TL-5F1008P. [33] 

 

Obrázok 21 Kamerový systém VIVOTEK 2 x FD8135 IPCorder KNR-10004 [33] 

Kabeláž nie je súčasťou zostavy. 
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Kamerový systém pozostáva z dvoch kamier. Jednotlivé kamery budú umiestnené na 

miestach, kde sa vyskytuje najcennejší majetok. A to v riaditeľni a v kuchyni. Záznamové 

zariadenie je umiestnené v archíve, kam ma prístup iba riaditeľka  a hospodárka školy. 

 Tento kamerový systém by pracoval iba  v čase o 17:00 do 5.30. V tomto čase sa 

v objekte nenachádzajú žiadne osoby, nedochádza k nahrávaniu obrazového či zvukového 

záznamu, podľa ktorého by bolo možné priamo alebo nepriamo identifikovať osobu. Na 

základe tohto faktu sa nejedná o spracovanie osobných údajov a kamerový systém nie je 

potrebné registrovať na Úrade pre ochranu osobných údajov. 

V nasledujúcej tabuľke (viď Tabuľka č. 16) je zobrazené ekonomické zhodnotenie 

zabezpečenia varianty B. Táto varianta spočíva zo zavedenia vstupného systému, 

videotelefónu a kamerového systému.  

Tabuľka 16 Ekonomické zhodnotenie zabezpečenia varianty B [autor] 

Prostriedok 
Cena za 

kus/m [KČ] 

Počet kusov/m 

[ks] 

Celková cena 

[KČ] 

Zostava vstupného systému Easy 

Key Pro 
8 900 2 17 800 

Identifikačný RFID prívesok 69 190 13 110 

Rozšírenie softvéru Job Abacus 

Pro pre 250 užívateľov 
- - 11 000 

Videotelefónu Commax  

CDV-1020AE 
13 580 1 13 580 

Dverná jednotka Commax DRC-

3UC 
3 790 1 3 790 

Externá kamera Relicam 

1200TVL 
1649 1 1 649 

Kabeláž pre pripojenie na 

videotelefón 
9 20 180 

Kamerový systém Vivotek 17 102 1 17 102 

Kabeláž pre kamerový systém 49 19 931 

Rozšírenie MKS podľa kapitoly 

9.1.1. 
  30 040 

Celkom   109 182 

Uvedené ceny sú bez DPH. V cene nie sú započítané montážne a inštalačné práce. 
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9.4. Varianta zabezpečenia C 

Posledný návrh zabezpečenia materskej školy vychádza z varianty B. Je v ňom 

použitý totožný prístupový systém Easy Key Pro a video-telefónna zostava Commax. 

Rozdiel oproti predchádzajúcej variante spočíva v zmene kamerového systému. Oproti 

predchádzajúcej variante, v tejto je použitý štvorkanálový kamerový systém  White 1TB 

4x700TVL (viď Obr. 22). Jedná sa o CCTV systém so štvorkanálovým nahrávaním 

v reálnom čase a štyrmi externými kamerami s nočným videním.[28] Táto zostava pozostáva 

z nasledujúcich komponentov: 

 4-kanálový H.264 sieťový digitálny video rekordér, 

 1000 GB pevný disk Western digital, 

 4 x 1/3“ farebné vode odolné s rozlíšením 700 TV riadkov a s nočným 

infračerveným prisvietením, 

 4 x Plug and Play káble pre prenos videá a napájanie kamier (dĺžka podľa 

potreby zákazníka), 

 12 V/4000 mA napájanie pre kamery a digitálny video rekordér, 

 ovládaciu myš k video rekordéru, 

 CD so softvérom (pri napojení na PC), 

 manuál.[28] 

 

Obrázok 22 kamerového systému White 1TB 4x700TVL [28] 
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Túto zostavu navrhujem rozšíriť o zobrazovací 24“ LCD monitor Samsung 

S24D390HL (Obr. 23). 

 

Obrázok 23 LCD monitor Samsung S24D390HL [30] 

Kamery budú umiestnené nasledovne. Dve budú umiestnené vo vnútri budovy, a to 

v riaditeľni a v kuchyni. Ďalšie dve kamery budú snímať vonkajší areál materskej školy. 

Záznamové zariadenie bude umiestnené v riaditeľni.  

V nasledujúcej Tabuľke 17 je zobrazené ekonomické zhodnotenie zabezpečovacej 

varianty C. 
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Tabuľka 17 Finančné zhodnotenie varianty C [autor] 

Prostriedok 
Cena za 

kus/m [KČ] 

Počet kusov/m 

[ks] 

Celková cena 

[KČ] 

Zostava vstupného systému Easy 

Key Pro 
8 900 2 17 800 

Identifikačný RFID prívesok 69 190 13 110 

Rozšírenie softvéru Job Abacus 

Pro pre 250 užívateľov 
- - 11 000 

Videotelefónu Commax  

CDV-1020AE 
13 580 1 13 580 

Dverná jednotka Commax DRC-

3UC 
3 790 1 3 790 

Externá kamera Relicam 

1200TVL 
1 649 1 1 649 

Kabeláž pre pripojenie  

na videotelefón 
9 20 180 

Kamerový systém White 1TB 

4x700TVL 
8 100 1 8 100 

LCD monitor Samsung 

S24D390HL 
3 950 1 3 950 

Rozšírenie MKS podľa kapitoly 

9.1.1. 
  30 040 

Celkom   104 847 

 Ceny uvedené v tabuľke 17 sú bez DPH. V cene nie sú zahrnuté inštalačné 

a montážne práce.  

Kamerový systém bude pracovať a nahrávať nepretržite, čo znamená, že bude 

vytvárať obrazový záznam, na základe ktorého bude možné priamo alebo nepriamo 

identifikovať osobu. Vďaka tomuto faktu podlieha tento kamerový systém registrácii na 

Úrade pre ochranu osobných údajov.  

Pri zavádzaní bezpečnostného kamerového systému je nutné postupovať v súlade so 

zákonom č. 101/2000 Sb. O ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení 

neskorších zmien a doplnení. Ten hovorí, že pokiaľ je záznam z kamier nahrávaný, jedná sa 

o spracovanie osobných údajov. Materská škola využíva povolenie používania kamerového 

systému na základe § 5  odst. 2 písm. e) tohto zákona, ktorý ukladá povolenie používania 
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kamerového systému za podmienky, ak je to nevyhnutné pre ochranu práv a právom 

chránených záujmov správcu systému. Kamery ale nesmú neprimerane zasahovať do práv 

osôb a pred ich inštaláciou musí prevádzkovateľ jasne určiť účel nahrávania záznamu. 

V tomto prípade je to ochrana osôb a majetku. Ďalej je potrebné určiť dobu, po ktorú bude 

záznam uchovávaný. Materská škola by uchovávala záznam po dobu troch dní, následne by 

bol automaticky vymazaný a nahradený novým aktuálnym záznamom. Prevádzkovateľ sa 

musí postarať o ochranu záznamových nosičov a musí subjekty informovať o tom, že sú 

pozorované kamerovým systémom. V našom prípade by to bolo vyvesením informačných 

cedúľ na vstupných miestach perimetru materskej školy. [25] 

9.5. Hodnotenie jednotlivých variant zabezpečenia 

V tejto časti kapitoly sú ohodnotené jednotlivé varianty návrhu inovatívneho 

zabezpečenia prostredníctvom metódy rozhodovacej matice. Najskôr bolo vykonané prosté 

hodnotenie uvedené v Tabuľke č. 18. Rozsah hodnotiacej stupnice každého kritéria je daný 

intervalom <1; 10>, pričom hodnota 1 zodpovedá najhoršej zhode a hodnota 10 najlepšej 

zhode s kritériom. Následne je vykonané priradenie váh jednotlivým kritériám, ktoré určia 

dôležitosť týchto kritérií (viď Tabuľka č. 19). Škála hodnotení váh kritérií je rovnaká 

v uzavretom intervale <1; 10>. Čím vyššia hodnota váhy, tým sa priradí danému kritériu 

vyššia dôležitosť. [9] Hodnotenie variant je realizované na základe zvolených kritérií: 

 K1 - Spoľahlivosť systému, 

 K2 - Investičná náročnosť, 

 K3 - Jednoduchosť servisu a údržby, 

 K4 - Efektivita systému, 

 K5 - Kvalita prvkov zabezpečenia, 

 K6 – Doba realizácie. 
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Tabuľka 18  Hodnotenie variant podľa kritérií [autor] 

Kritérium Varianta A Varianta B Varianta C 

K1 5 7 7 

K2 10 8 8 

K3 9 8 8 

K4 6 8 10 

K5 7 8 8 

K6 9 8 8 

∑ 46 47 49 

 

Tabuľka 19 Posúdenie variant podľa dôležitostí kritérií [autor] 

Kritérium Váha kritéria Varianta A Varianta B Varianta C 

K1 8 40 56 48 

K2 10 100 80 80 

K3 8 72 64 64 

K4 10 60 80 100 

K5 9 63 72 72 

K6 5 45 40 40 

∑ 380 392 404 

Poradie I. II. III. 

Najviac vyhovujúcou variantou sa v obidvoch tabuľkách stala varianta zabezpečenia 

C, za ňou na druhom mieste varianta B a posledné miesto patrí variante zabezpečenia A.  

9.6. Víťazná varianta C 

Na základe výsledkov metódy rozhodovacej matice a svojho subjektívneho názoru 

navrhujem pre materskú školu „Sluníčko“ realizovať návrh varianty zabezpečenia C, čiže 

inštaláciu vstupného systému Easy Key Pro, systém digitálneho telefónu  
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Commax CDV-1020AE s dvernou jednotkou Commax DRC-3UC rozšíreného externou 

kamerou Relicam 1200TVL a kamerového systému White 1TB 4x700TVL.  

Kamery snímajú uhol 72° a v Prílohe 3 a 4 sú znázornené priestorové uhly snímané 

kamerami a rozmiestnenie jednotlivých prvkov zabezpečenia v pôdorysoch budovy. 

V nasledujúcom obrázku (viď Obr. 24) sú znázornené pozorovacie uhly kamier, 

umiestnených vonku na budove školy. Takto umiestnené kamery snímajú čo najväčší možný 

priestor.  

 

 

Obrázok 24 Pozorovací uhol vonkajších kamier [24] 

 Cena víťaznej varianty C je 104 847 Kč. Táto cena presahuje sumu, ktorá by bola 

v súlade s princípom ALARA (ktorý hovorí, že náklady na zabezpečenie by nemali byť 

vyššie ako 15 % z hodnoty chráneného majetku, teda 100 596 Kč). Presiahnutie tejto sumy 

nie je vysoké a možno ho zdôvodniť rozšírením mestského kamerového systému v rámci 

tejto varianty, ktoré by nebolo hradené z rozpočtu materskej školy, ale s mestského rozpočtu.  
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10. Záver 

Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť inovatívne technické zabezpečenie objektu 

materskej školy a posúdiť možnosť napojenia na mestský kamerový systém. Pre tieto 

potreby som po dohode s magistrátom mesta Frýdek – Místek zvolil materskú školu 

„Sluníčko“, nachádzajúcu sa na ulici Josefa Myslivečka 1883 v meste Frýdek – Místek. Pre 

splnenie cieľa diplomovej práce bolo nutné postupovať systematicky a spracovanie rozdeliť 

do niekoľkých fáz, na základe ktorých bol ucelený jeden dokument, ktorého obsah 

korešponduje so zadaním.  

Na začiatku práce bol vykonaný právne – teoretický rozbor, ktorý sa týka 

problematiky bezpečnosti osôb a majetku. V tejto časti sú uvedené základné právne pramene 

a technické normy, súvisiace s realizáciou fyzickej ochrany objektu. Ďalej tu figuruje aj 

teoretická časť o fyzickej ochrane objektov ako systému komplexnej ochrany osôb 

a vlastníctva. Prvú časť práce uzatvára rozbor štatistík Polície Českej republiky. Konkrétne 

sa jedná o štatistiky krádeží obecných, krádeží vlámaním sa do školských objektov 

a trestného činu únosu, a to ako na území celej Českej republiky, tak aj konkrétne 

v Moravskoslezkom kraji.  

Druhá časť diplomovej práce spočívala na zbere informácií a všetkých skutočností, 

ktoré môžu mať prínos alebo vplyv pre následné vykonanie bezpečnostnej analýzy a pri 

návrhu jednotlivých variant inovatívneho zabezpečenia materskej školy. Ide o informácie 

o umiestnení a usporiadaní objektu, jeho súčasnom stave zabezpečenia a pod. 

Cieľom diplomovej práce bol „Návrh inovatívneho technického zabezpečenia 

objektu materskej školy s možnosťou napojenia na mestský kamerový systém.“ Splnenie 

tohto cieľa je popísané v nasledujúcich odstavcoch.  

Najskôr bola spracovaná bezpečnostná analýza, ktorej cieľom bolo identifikovať 

zdroje rizík, miesta, stavy a javy, ktoré majú, alebo by mohli nadobudnúť potenciál spôsobiť 

straty na majetku, živote a zdraví osôb v materskej škole. Tieto riziká boli následne 

hodnotené. Identifikácia rizík bola vykonaná prostredníctvom Ishikawovho diagramu príčin 

a následkov. Pre určenie miery rizík využila táto práca Analýzu príčin a porúch a ich 

následkov, tzv. analýzu FMEA. Výsledné údaje miery rizík boli zakreslené do Lorenzovej 

krivky a na základe Paretovho princípu 80/20 rozdelené na riziká prijateľné a neprijateľné. 

Výstupy analýzy FMEA boli overené metódou súvzťažností.  
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V ďalšej časti boli na základe výsledkov analýzy rizík navrhnuté tri varianty 

zlepšenia zabezpečenia objektu s možnosťou rozšírenia mestského kamerového systému. 

Jednotlivé varianty sa neopierajú iba o výsledky analýzy, ale aj o požiadavky vedenia školy. 

Keďže škôlka disponuje s pomerne nízkym finančným rozpočtom, boli navrhnuté 

ekonomicky prijateľné varianty. Podľa výsledkov metódy rozhodovacej matice  a na základe 

svojho subjektívneho názoru navrhujem realizovať pre objekt materskej školy „Sluníčko“ 

variantu zabezpečenia C. 

Návrh varianty zabezpečenia C spočíva v inštalácii vstupného systému Easy Key Pro 

na dvojicu vstupných dverí do objektu, systému digitálneho videotelefónu Commax 

rozšíreného o externú kameru Relicam, kamerového systému White so štyrmi kamerami 

a v rozšírení mestského kamerového systému podľa kapitoly 9.1.1. Orientačný rozpočet 

víťaznej varianty C predstavuje sumu 104 847 Kč. Čiastka je uvedená bez DPH a nezahrňuje 

náklady na inštaláciu a montáž zariadenia.  

Prispieť k jednotlivým variantám zabezpečenia by malo aj navrhované rozšírenie 

mestského kamerového systému (viď kapitola 9.1.1). Takto rozšírený mestský kamerový 

systém by v značnej miere prispel k vyššej úrovni bezpečnosti v okolí materskej školy a tým 

aj zvýšil úroveň zabezpečenia samotného objektu materskej školy. Pri takomto návrhu by sa 

ale musela zvážiť jeho realizácia po právnej stránke, pretože kamery v pomerne značnej 

miere zasahujú aj na neverejné priestory, ktorými sú práve areál materskej školy a jednotlivé 

byty v panelových domoch. Preto bolo toto rozšírenie mestského kamerového systému 

riešené iba z technickej stránky. 

Podľa môjho názoru navrhnuté opatrenia v značnej miere zvýšia bezpečnosť objektu 

materskej školy „Sluníčko“ v meste Frýdek – Místek, prípadne môže slúžiť ako návod pre 

zlepšenie zabezpečenia iných materských škôl, a týmto diplomová práca plní svoj určený 

cieľ, ktorým bolo navrhnúť inovatívne technické zabezpečenie objektov materských škôl 

s možnosťou napojenia na mestský kamerový systém. 
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